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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWf, atas segala limpahan 
rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan buku "Analisis 
Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan Kelanjutusiaan (Older People's 
Association)". 

Sebagai wujud pelaksanaan tug as dan fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, kami mengadakan 
analisis kebijakan dengan pendekatan model retrospektif, yaitu model analisis 
kebijakan yang dilakukan terhadap berbagai kebijakan/program yang telah 
diimplementasikan. Model ini biasanya disebut model evaluasi terhadap dampak 
kebijakan yang sedang atau telah diterapkan. 

Dalam proses analisis ini boleh jadi ada ungkapan yang bersifat mengkritisi 
kebijakan yang selama ini dilaksanakan pemerintah, hal ini semata-mata 
merupakan tinjauan independen dari perguruan tinggi yang telah melakukan 
kajian bersama kami, dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 

Hasil analisis kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan Kelanjutusiaan/ 
Older People Associations (OPA) yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 
manfaat, yakni: 

1. Mendorong implementasi peraturan perundang-undangan mengenai lanjut 
usia, terutama yang yang berkenaan dengan peran kelembagaan baik di 
tingkat pemerintah maupun pemerintah daerah. 

2. Teridentifikasinya berbagai jenis kelembagaan Older People Associations, 
baik yang sifatnya koordinatif, pelayanan, maupun dedikasi profesi. 

3. Teridentifikasinya prioritas kebutuhan dan dukungan yang diperlukan dalam 
pengembangan Older People Associations; 

4. Terpetakannya stakeholders yang diharapkan dapat berperan dalam 
pengembangan Older People Associations 

5. Model yang dibutuhkan dalam pengembangan kelembagaan Older People 
Associations di Indonesia 
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Kami menyadari substansi buku ini masih jauh dari kesempurnaan, 
mengingat berbagai keterbatasan yang kami miliki. Namun demikian kami 
berharap buku ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan gagasan tentang 
model pemberdayaan Kelembagaan Kelanjutusiaan/ Older People Associations 
(OPA) sesuai dengan kaidah normative dan kebutuhan nyata. 

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada ketua LPPM-Universitas 
Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan Tim serta semua pihak yang telah memberikan 
kontribusi pemikiran dan masukan berharga bagi penyempurnaan buku ini. 

Jakarta, November 201 6 

Deputi Bidang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial 

Tubagus Achmad Choesni 
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OPA (Older People Associations) merupakan wadah assosiasi untuk 
menangani Lansia melalui mekanisme yang memungkinkan para lanjut usia 
berpartisipasi dalam masyarakat, saling memberikan dukungan satu sama lain, 
memberikan kontribusi pada masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. 
Semua kegiatan mereka dikelola dan didanai sendiri untuk mengatasi kebutuhan 
dan keprihatinan dari anggota mereka. OPA didasari solidaritas masyarakat dan 
partisipasi sukarela. Secara faktual OPA sebagai salah satu bentuk kelembagaan 
kelanjutusiaan yang bersifat independen dan mandiri, dapat terus berkembang 
meskipun krisis ekonomi. Hal ini didukung adanya visi OPA, untuk mewujudkan 
semua lanjut usia dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, aktif, sehat dan 
aman, memastikan bahwa lanjut usia bisa memberikan kontribusi kepada 
masyarakat dan mereka harus menikmati hak mereka untuk kesehatan, pelayanan 
sosial dan keamanan ekonomi dan fisik. 

Oleh karena itu kegaiatan analisis kebijakan OPA dalam kerangka kebijakan 
pemberdayaan kelembagaan kelanjutusiaan, yang dilaksanakan LPPM Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, merupakan salah satu upaya yang cukup strategis. Proses 
analisis dilakukan dengan melihat sisi kebijakan, pemberdayaan, kelembagaan dan 
kelanjutusiaan. 

Hasil analisis yang dilakukan Tim terhadap sisi kebijakan telah menghasilkan 
gambaran berbagai regulasi yang telah ada saat ini, prototype kebijakan pemerintah 
dalam penanganan Lansia, isu dan tantangan dalam proses implementasinya. Dari 
sisi pemberdayaan, teridentifikasi gerakan yang menggambarkan perkembangan 
dari kondisi awal ke arah kondisi yang diharapkan. Sedangkan dari sisi 
kelembagaan Tim tidak selalu mempersepsikan kelembagaan hanya dalam bentuk 
organisasi tapi dapat berupa sistem nilai. Dalam kontek kelembagaan lanjut usia Tim 
juga melihat jenis dan misi kelembagaan, baik yang sifatnya koordinatif (misal 
Komnas/Komda Lansia); organisasi profesi dan pelayanan (misalnya Posyandu 
Lansia). Demikian juga mengenai Kelanjutusiaan, Tim tidak semata-mata hanya 
berbicara mengenai lanjut usia tetapi memperhatikan juga pra lanjut usia. 

Tim juga menyampaikan rekomendasi terkait segmen yang akan menjadi 
sasaran OPA, apakah akan menyasar Lansia sehat dan produktif, Lansia sehat tapi 
tidak produktif atau Lansia tidak sehat dan tidak produktif. Demikian juga dengan 
lingkup pilihan kegiatan OPA. Merujuk pada Global Age Watch Index (GAWI), ada 
beberapa domain pilihan aktivitas OPA, yakni: peningkatan jaminan pendapatan 
(income security), peningkatan status kesehatan (health status) dalam mendukung 
harapan hidup/harapan hidup sehat di usia 60 tahun, memelihara kapasitas Lansia 
agar tetap dapat bekerja (capability) atau memanfaatkan koneksi sosial yang dimiliki 
Lansia sebagai potensi (enabling environment). Apapun pilihan kegiatannya, prinsip 
OPA, harus berifat partisipatif dan inklusi. 

Page l viii 



8A81 





A. Latar Belakang Index 

BAB I 

LANSIA Dl INDONESIA 

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan keseja hteraan 
bagi seluruh masyara kat Indonesia. Sa lah satu tolok ukur yang digunakan 
untuk mengetahui keseja hteraa n masyarakat adalah dengan ukura n  Human 
Development lndeks atau lndeks pembanguna n  manusia ( IPM ). I PM 
merupakan gabungan indikator pemba ngunan sosia l ekonomi suatu Negara 
yang diterbitkan UND P  dengan tujuan untuk mengana lisis status komparatif 
pemba nguna n  di berbagai Negara secara sistematik dan komprehensif. 
Pengukura n  IPM dilakukan berdasarl<an 3 kriteria hasil a khir pembangunan 
yang terdiri dari ketahanan hidup yang diukur berdasarka n usia harapan 
hidup pada saat kelahira n  serta a ngka kematian bayi; pengeta huan yang 
diukur dengan tingkat melek huruf orang dewasa dan angka rata - rata 
sekolah serta kualitas sta nda r hidup ya ng berdasarkan tingkat GD P per 
kapita. 

1. Human Development lndeks dan Lansia 

Menurut UND P  Ukuran IPM merupaka n  3 dimensi pembangunan 
manusia yang diguna ka n  mengukur pencapa ia n  rata-rata sebuah negara 
da lam 3 dimensi dasar pemba ngunan man usia meliputi : 

a. Hidup yang sehat dan panjang umur ya ng diukur dengan harapan 
hidup saat kelahira n  

b. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang 
dewasa (bobotnya dua per tiga) dan Kombinasi pendidikan dasar, 
menengah,  atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 

c. Standard kehidupan yang layak diukur dengan GD P per kapita gross 
domestic product I produk domestik bruto da lam paritas kekuatan beli 
purchasing power parity da lam Dollar AS. 
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Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan 
Bangsa-Ba ngsa (PBB), menetapkan peringkat k ine�a pembangunan 
manusia pada skala 0 ,0 - 100 ,0 dengan kategori sebaga i  berikut : 

(i) Tinggi : IPM lebih dari 80,0 

(ii) Menengah Atas : IPM antara 66,0- 79,9 

(iii) Menengah Bawah : I PM antara 50,0 - 65,9 

(iv) Rendah : I PM kurang dari 50 ,0 

Penghitungan IPM merupakan sa lah satu pengukuran penting untuk 
melihat bagaimana tingkat kemajuan suatu daerah da lam mengambangkan 
sumber daya nya dan indicator apa ya ng selama ini masih rendah sehingga 
bisa ditentukan prioritas program - program pemba nguna n  yang akan 
direnca nakan dan dilakukan.  Ma nfaat penghitungan I PM di  I ndonesia a ntara 
la in sebagai berikut : 

a .  IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan da lam 
upaya memba ngun kual itas hidup manusia (masyarakaUpenduduk). 

b. IPM dapat menentukan peringkat ata u  level pembanguna n  suatu 
wilaya h/negara 

c. Bagi Indonesia ,  IPM merupakan data strategis ka rena sela in sebagai 
ukura n  k inerja Pemerinta h, IPM juga digunakan sebagai sa lah satu 
a lokator penentua n Dana Alokasi Umum (DAU). 

Metode Penghitungan IPM telah mengalami beberapa perubahan dari 
ta hun ke tahun sebaga imana ditunjukka n da lam gamba r  1 . 1 berikut ini: 
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Perubahan metodologi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 
perubahan rumusan untuk menyesuaikan kondisi yang ada sebagaimana 
tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel 1.1 Model baru dalam penghitungan lndeks Pembangunan Manusia 

Metode Lama Metode Baru 
Metodelama 

UNDP BPS UNDP BPS 

Angka Harapan Angka Harapan Angka Harapan Angka Harapan 

Kesehatan Hidup Saat lahir Hidup Saat lahir Hidup Saat lahir Hidup Saat lahir 
(AHH) (AHH) (AHH) (AHH) 

Pengetahuan 
Angka Melek Angka Melek Harapan Lama Harapan Lama 
Huruf(AMH) Huruf(AMH ) Sekolah (HLS) Sekolah (HLS) 

Kombinasi 
Angka Rata- rata Rata- Rata Rata- Rata 
Partisipasi Lama Sekolah Lama Sekolah Lama Sekolah 
Kasar(APK) 

Pengeluaran Pengeluaran 
Standart Hldup PDB per kapita per kapita PNB perkapita per kapita 
Layak (PPPUS $) disesuaikan (PPPUS$) disesuaikan 

(Rp) (Rp) 

Agregasl 
Rata- rata Rata- rata 

Aritmatik Geometrik 

Sumber: BPS 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang saat ini menduduki 
peringkat lndeks pembangunan manusianya masih relatif rendah, sedangkan 
dilihat dari ukuran ekonomi juga menunjukkan kondisi Indonesia termasuk 
ke dalam Low Midle Income atau negara dengan pendapatan menengah 
rendah yaitu dengan rata-rata pendapatan per kapita kurang lebih mencapai 

$ 3.412, sedangkan ukuran pendidikan Indonesia masih sangat rendah 
dengan rata- rata lama masa sekolah mencapai kurang lebih 8 tahun, dapat 
diartikan juga bahwa belum tamat Sekolah Menengah Pertama, sedangkan 
dari ukuran kesehatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan 

rata- rata usia harapan hidup mencapai 71 tahun.Kondisi ukuran kesehatan 
ini sangat menggembirakan, hal inidikarenakan semakin lama usia harapan 
hidup seseorang, suatu negara dinilai memiliki kualitas kesehatan yang baik. 
Berdasarkan data yang disajikan oleh United Nations, World Population 
Prospect dapat ditunjukkan bahwa angka harapan hidup beberapa negara 
dari tahun 1995 sampai dengan 2015 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 
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2. 

Tabel 1 .2. Angka Harapan Hid up beberapa Negara Asia dan Amerika 

Amerika Serikat 76,4 77,1 78,1 78,9 
Filipina 66,4 67,1 67,8 68,6  
Hongkong SAR 79,4 81,3 8 2,4 83,3 

India 61, 2  63,1 64,9 66,3 

Indonesia 2 66,0 67,8 69,1 70,1 

Jepang 80,5 81,8 82, 7  83,5 
Kamboja 59,8 64,5 69,5 71,6  

Korea Selatan 74,9 77,4 80,0 81,4 
Kuwait 72,9 73,4 73,8 74, 2  

Malaysia 72,3 73,3 74,0 74,9 
Myanmar 61,3 62,8 64, 2  65,1 

Singapura 77, 7  79, 2  81,2 8 2,2  
Thailand 70,6  71,5 73,3 74,3 

Vietnam 73,0 74,4 75,1 75,9 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat ditunjukkan bahwa meskipun 
Negara I ndonesia berada pada posisi yang relatif rendah dibandingkan 
dengan negara yang lain, namun demikian angka harapan hidup masyarakat 
I ndonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, sejak tahun 1 995 -
2000 sampai dengan tahun 20 10 -20 1 5. 

Kondisi Lansia di Indonesia 

Meningkatnya angka usia harapan hidup mempunyai konsekuensi 
semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Berdasarkan data yang 
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Sensus Ekonomi Nasional 
pada tahun 20 14  dapat ditunjukkan bahwa jumlah penduduk lanjut usia di 
I ndonesia mencapai kurang lebih sebesar 1 8 .043.7 17 orang atau hampir 
sebesar 7.59 % dari total penduduk di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 
tidak semua penduduk lanjut usia berada dalam posisi yang mendapatkan 
perawatan dan perl indungian, terdapat sebagian penduduk lanjut usia yang 
hidupnya terlantar. Berdasarkan Pusat data yang disajikan oleh Kementerian 
Kesehatan dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah penduduk lanjut usia 
sebesar kurang lebih 18 juta, dar i jumlah terse but ternyata terdapat 10 ,5 
juta penduduk lanjut usia yang tidak terlantar; 4,6 juta rawan terlantar dan 
2,8 juta penduduk lanjut usia terlantar. Kondisi penduduk lanjut usia tersebut 
dapat ditunjukkan dalam gambar 1 .2 berikut : 
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Gambar 1.2 Kondisi Lanjut Usia Berdasarkan Jenis Keterlantaran 

lANJ UT USIA BERDASARKAN J EN IS KETElANTARAN 

Sumber: Pusat Data Kesehatan 2014 

• TERLANTAR 

• RAWAN 

TERLANTAR 
• TIDAK 

TERLANTAR 

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2011 
hampir separuh (45,41%) lanjut usia di Indonesia memiliki kegiatan utama 
bekerja dan sebesar 28,69% mengurus rumah tangga, kemudian 1,67% 
termasuk menganggur/mencari kerja, dan kegiatan lainnya sekitar 24,24%. 
Secara gratis, data lanjut usia di Indonesia yang masih bekerja. Kondisi 
tersebut dapat ditunjukkan dalam gambar 1.3. berikut : 

Gambar 1.3. Lanjut Usia Potensial yang Masih Bekerja 

gurus Nm h 1 
286" 

Sumber: Sakernas 2011 

• lrmy 

Tingginya persentase lanjut usia yang bekerja mengandung arti 
bahwa sebenarnya lanjut usia masih mampu bekerja secara produktif untuk 
membiayai kehidupan rumah tangganya, namun di sisi lain mengindikasikan 
bahwa tingkat kesejahteraan sebagian lanjut usia masih rendah, sehingga 
meskipun usia sudah lanjut, lanjut usia terpaksa bekerja untuk membiayai 
kehidupan rumah tangganya. 
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Sebagian besar penduduk lanjut usia bekerja pada sektor pertanian 
yaitu sebesar kurang lebih 60,92%, kemudian pada sektor jasa sebesar 
kurang lebih 28,80% dan beke�a pada sektor industri sebesar kurang lebih 
10,28%. Khusus pada daerah perdesaan penduduk lanjut usia yang beke�a 
di sektor ini mencapai sebesar kurang lebih 78,82%, kemudian disusul 
dengan sektor jasa sebesar kurang lebih 13,87% dan pada sektor industri 
sebesar kurang lebih 7,31%. Sedangkan pada daerah perkotaan penduduk 
lanjut usia terbanyak bekerja pada sektor jasa, yaitu sebesar kurang lebih 
51 ,06%, kemudian diikuti dengan sektor pertanian sebanyak kurang lebih 
34,52%, sedangkan lanjut usia yang beke�a di sektor industri sebanyak 
kurang lebih 14,42%. Komposisi penduduk lanjut usia yang beke�a menurut 
lapangan usaha mencerminkan struktur perekonomian dan potensi sektor 
perekonomian dalam menyerap tenaga ke�a lanjut usia. Terdapat 2 (dua) 
indikasi sektor pekerjaan lanjut usia ini, pertama, rendahnya penduduk 
lanjut usia yang beke�a di sektor industri disebabkan karena sektor industri 
membutuhkan tenaga yang lebih banyak sedangkan pada aspek tenaga, 
kekuatan lanjut usia semakin menurun. Kedua dari aspek pandidikan, data 
tersebut juga dapat memberikan gambaran kasar mengenai kualitas sumber 
daya lanjut usia terutama tingkat keterampilan yang dikuasai. Semakin tinggi 
keterampilan yang dikuasai lanjut usia, semakin tinggi minat untuk beke�a 
di luar sektor pertanian. Kondisi ini berkaitan erat dengan tingkat pendidikan 
lanjut usia, secara rinci penduduk lanjut usia berdasarkan tingkat pendidikan 
dapat ditunjukkan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 1.3 Lanjut Usia Menu rut Tingkat Pendidikan 

Pendldlkan 2005 2007 2009 2011 2012 

Tidakl belum pemah Sekolah 38,52 38,12 32,28 21,67 26,84 
Tdak tamat SO 30,25 29,58 29,52 27,19 32,32 
Tamat SD 20,11 20,86 23,01 24,85 23,49 
Tamat SMP 4,83 5,75 5,85 9,35 6,65 
Tamat SMA 4,79 5,56 6,83 12,15 7,41 
PT 1,5 2,13 2,51 4,79 3,29 

100 100 100 100 100 

Sumber: Susenas 2005- 2012 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan pada 
penduduk lanjut usia menunjukkan juga kualitas pendidikan pada tahun -
tahun sebelumnya. Lanjut usia tidak pernah menikmati pendidikan semakin 
menurun hal ini dikarenakan pada masa tahun 1960an sampai 1970an saat 
tersebut penduduk lanjut usia tersebut berusia sekolah tidak mendapatkan 
fasilitas pendidikan yang sebaik saat ini, namun kemudian kondisi ini semakin 
membaik dengan semakin tingginya pendidikan yang berhasil ditamatkan 
oleh lanjut usia yang masih beke�a/ potensial. 
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3. Peraturan Perundangan Lansia 

Gambar 1.3. menunjukkan bahwa ternyata jumlah lansia yang 
terlantar masih cukup banyak yaitu sebanyak 2,8 juta sedangkan yang 
rawan terlantar mencapai 4,6 juta, sedangkan yang tidak terlantar mencapai 
10,5 juta. Pemerintah telah merumuskan suatu kebijakan yang mengatur 
pelayanan kepada penduduk lanjut usia baik yang tidak terlantar maupun 
terlantar sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang secara garis 
besar menyatakan bahwa Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir 
miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat 
fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis 
yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan 
dasarnya terpenuhi. 

Berdasarkan ketentuan undang - undang tersebut kemudian 
pemerintah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Tahun 2015 - 2019 yang didalamnya memuat Arah dan Kebijakan 
Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut usia. Adapun Arah dan Kebijakan 
Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut usia sebagaimana dituangkan dalam 
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 - 2019 
meliputi : 

a. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang 
disabilitas, lanjut usia, serta kelompok masyarakat marjinal pada 
setiap aspek penghidupan; 

Arah dan kebijakan Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas 
penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok masyarakat 
marjinal pada setiap aspek penghidupan mencakup : 

1) meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat 
dan daerah untuk pemenuhan hak dasar penduduk penyandang 
disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok 
masyarakat ma�inal lain; 

2) meningkatkan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran 
masyarakat mengenai lingkungan inklusif bagi penyandang 
disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya. 

b. Memperkuat Skema Perlindungan Sosial bagi Disabilitas dan 
Lanjut usia; 

Arah dan kebijakan dalam Memperkuat Skema Perlindungan Sosial 
bagi Disabilitas dan Lanjut usia mencakup : 

1) penguatan bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia melalui: (i) 
perluasan cakupan bansos, (ii) pengembangan skema pensiun 
termasuk bagi penduduk pekerja disektor informal; 
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2) perluasan jangkauan dan meningkatkan inklusivitas layanan 
publik bagi lanjut usia, termasuk jaminan kesehatan dan skema 
jaminan sosial lainnya; 

3) penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi lanjut usia; 

4) peningkatan ketersediaan, kualitas, dan kompetensi Sumber 
Daya Manusia Kesejahteraan Sosial lanjut usia; 

5) peningkatkan kualitas hidup lanjut usia ditingkat masyarakat 
melalui perluasan pemanfaatan teknologi informasi digital untuk 
mengurangi ekslusi sosial. 

Berdasarkan arah dan Kebijakan terebut dirumuskan secara spesifik 
ke dalam sasaran dan strategis pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut usia 
sebagai berikut : 

a. Tersedianya asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang 
komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang menyejahterakan. 

b. Meningkatnya ketersediaan akses lingkungan dan sistem sosial yang 
inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak dan kelompok 
masyarakat marjinal pada setiap aspek kehidupan. 

c. Meningkatnya jumlah kabupaten/ kota yang memiliki regulasi untuk 
pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas 
dan lanjut usia dan kelompok masyarakat marjinal. 

Secara detail penanganan lanjut usia dilakukan berdasarkan usia 
dan kerentanan yang dihadapinya, terdapat lanjut usia yang membutuhkan 
pelayanan khusus dalam wujud bantuan sosial, yaitu bagi lanjut usia 
yang terlantar dan tidak memiliki keluarga, terdiri atas lanjut usia yang 
tinggal bersama keluarga di rumah dan lanjut usia yang tinggal di panti, 
pemberdayaan yaitu bagi lanjut usia yang masih produktif sehingga 
memungkinkan untuk tetap bisa berkarya untuk pemenuhan kebutuhan 
dirinya sendiri dan berperan dalam proses pembangunan. 

Di Indonesia kebijakan mengenai pemberdayaan dan perlindungan 
sosial bagi lanjut usia telah diatur dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 
13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Pelaksanaan Kesejahteraan bagi 
Lanjut Usia. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, secara lengkap 
diatur mengenai asas - asas peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Asas 
- asas sebagaimana dituangkan dalam undang-undang tersebut meliputi 
keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan. 
Berdasarkan asas tersebut diharapkan perlindungan dan pelayanan 
lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan 
pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, 
keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta 
terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraannya. 
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Keberadaan pengaturan penanganan lanjut usia di Indonesia 
dibedakan menjadi lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Lanjut 
usia potensial diartikan bahwa lanjut usia yang masih dapat melakukan 
kegiatan dan/aktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan 
lanjut usia tidak potensial merupakan lanjut usia yang tidak dapat melakukan 
kegiatan sehingga sangat menggantungkan terhadap pihak lain. Lanjut usia 
potensial yang bekerja banyak ditemukan dinegara berkembang dan negara 
yang belum memiliki tunjangan sosial pada masa hari tua. Penduduk lanjut 
usia berusaha bekerja untuk mencapai kebutuhan keluarga yang menjadi 
tanggungannya. 

4. Older People Associations 

Older People Associations merupakan Assosiasi internasional 
yang menangani lanjut usia dengan mekanisme untuk orang tua untuk 
berpartisipasi dalam masyarakat, saling memberikan dukungan satu sama 
lain, memberikan kontribusi pada masyarakat dan meningkatkan kualitas 
hidup lanjut usia. Semua kegiatan mereka dikelola dan didanai sendiri untuk 
mengatasi kebutuhan dan keprihatinan dari anggota mereka, pada dasar 
solidaritas masyarakat dan partisipasi sukarela. Organisasi Older People 
Associations ini merupakan lembaga yang independen dan mandiri, dan 
terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Older People Associations 
mempunyai visi di mana semua orang tua dapat menjalani kehidupan yang 
bermartabat, aktif, sehat dan aman, memastikan bahwa orang tua dapat 
memberikan kontribusi kepada masyarakat dan bahwa harus menikmati hak 
lanjut usia untuk kesehatan, pelayanan sosial dan keamanan ekonomi dan 
fisik. 

Nilai - nilai yang dipahami dan disepakati dalam Older People 
Associations adalah usia yang dianalogikan dengan pengalaman akan 
membantu wanita yang lebih tua dan laki-laki di tengah pekerjaan. lni 
memandu jenis program yang dijalankan, melalui pengembangan advokasi 
dan cara berkomunikasi. Nilai - nilai yang disepakati tersebut meliputi 
mendukung, Optimis, Ahli dan berkomitmen. Kinerja yang dikembangkan 
dalam Older People Associations meliputi : 

1. Melakukan kemitraan dengan organisasi serupa; 
2. Menyediakan layanan yang tidak disediakan oleh pemerintah; 
3. Menanggapi keadaan darurat dengan cepat dan efektif; 
4. Mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan kehidupan orang tua 

ini dengan memantau program-program kami; 
5. Memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan untuk 

mengatasi masalah penuaan. 
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Secara gratis Mu ltifungsi aktivitas dalam Older People Associations 
dapat ditunjukkan dalam gambar 1 .4 dibawah in i : 

Gambar 1 .4. Mu ltifungsi Aktivitas Dalam Older People Associations 

Tujuan dan penanganan utama dalam Older People Associations 
mencakup hal-hal  sebagai berikut : 

1 .  Pelayanan kesehatan ; 
2 .  Perawatan di rumah; 
3.  Hidup sehat dan aktif; 
4. Aktivitas sosial dan budaya; 
5 .  Partisipasi masyarakat dan pemerintah; 
6. Kemampuan menolong di ri sendiri ;  
7. Partisipasi perempuan ;  
8 .  Hak asasi; 
9. Respon terhadap kedaruratan , dan pengurangan resiko bencana 

a lam; 
10. Kesejahteraan dan keamanan pendapatan . 

Pengembangan Older People Associations mencoba berusaha 
mensinergiskan antar aktifitas, mempertemukan orang - orang yang 
membutu hkan ,  mengadaptasi context lokal dan inclusive. Older People 
Associations yang akan menjadi aktor yang relevan dalam pembangunan 
lokal .  

Dalam menjaga keberlangsungan Older People Associations, maka 
sistem pendanaan yang dikembangkan untuk Older People Associations 
dapat ditunjukkan dalam gambar 1.5 berikut : 
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Gambar 1.5. Keberlangsungan Pelaksanaan Older People Associations 

---
' •1-•IP"t",.. .;,.,_ .. ''••' .. jl ... , ! ..,.. , I �f. "Ill'.._� ll' ... r I•� � _,_ .,..,.....__. •• ._.lo!• 

Pendapatan Older People Associations berasal dari fee atau iuran 
keanggotaan, bunga pinjaman, donasi dan usaha sosial .  Sedangkan 
pengeluaran digunakan untuk pinjaman kredit mikro, aktifitas atau kegiatan 
- kegiatan untuk anggota, perkembangan dana dan pembiayaan. 

B. Permasalahan 

Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tahun 20 14 
menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 1 ,896 organisasi atau lembaga 
sosial kemasyarakatan yang terdaftar dalam asosiasi yang bergerak dalam 
lanjut usia, dilihat dari jumlah keanggotaannya sangat bervariasi ki ra-kira 
ada yang beranggotakan antara 40 sampai 400 anggota yang bergabung . 
Misi organisasi kemasyarakatan kelanjutusiaan juga bervariasi antara 
lain dengan mendasarkan pada target orang tua yang miskin dan lemah, 
selain itu juga terdapat organisasi profesi seperti pensiunan Pegawai 
Negeri Sipil atau profesi lainnya. Permasalahan yang dihadapi dalam 
organisasi kemasyarakatn tersebut membutuhkan adanya dukungan 
berbagai stakeholder karena sebagai orang tua secara umum terdapat 
kelemahan khususnya yang menyangkut dari aspek fisik dan ekonomi yang 
semakin terbatas. Dukungan bukan hanya dari aspek pendanaan, namun 
demikian termasuk didalamnya juga kebijakan dari pemerintah baik pusat 
maupun daerah, kepedulian seluruh stakeholder baik keluarga, komunitas, 
dunia usaha maupun pendidikan namun dukungan yang ada selama ini 
masih bersifat parsial belum berkolaborasi dan terintegrasi secara baik, 
berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya suatu 
kajian dengan judul Analisis Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan 
Kelanjutusiaan (Older People's Association). 
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Perumusan masalah dalam kajian Analisis Kebijakan Pemberdayaan 
Kelembagaan Kelanjutusiaan (Older People's Association) dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan sosial bagi lanjut usia dalam 
peraturan perundangan-undangan serta implementasi program dan 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah? 

2. Bagaimanakan sebaran pengembangan Older People Associations di 
seluruh wilayah di Indonesia? 

3. Bagaimanakah prioritas kebutuhan dan dukungan dalam 
pengembangan Older People Associations? 

4. Bagaimanakah peran stakeholder dalam pengembangan Older People 
Associations di Indonesia? 

5. Bagaimanakah model pengembangan kelembagaan pengembangan 
dalam Older People Associations di Indonesia? 

C. Tujuan Kajlan 

KajianAnalisis Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan Kelanjutusiaan 
(Older People's Association) memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum 
dari kajian tersebut adalah menyusun model pengembangan kelembagaan 
dalam perlindungan dan pemberdayaan bagi lanjut usia berdasarkan Older 
People Associations di Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari kajian 
tersebut meliputi : 

1. Menganalisis peraturan perundangan dan kebijakan dalam 
perlindungan sosial dan pemberdayaan lanjut usia serta implementasi 
dalam program kegiatan pada level Pusat dan Daerah; 

2. Mengidentifikasikan sebaran Older People Associations di seluruh 
wilayah di Indonesia; 

3. Menganalisis prioritas kebutuhan dan dukungan dalam pengembangan 
Older People Associations; 

4. Menganalisis peran stakeholder dalam pengembangan Older People 
Associations di Indonesia; dan 

5. Menyusun model pengembangan kelembagaan dalam pengembangan 
Older People Associations di Indonesia. 

D. Output Kajlan 

Output dalam Analisis Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan 
Kelanjutusiaan (Older People's Association) adalah : 

1. Tersusunnya pengembangan Kelembagaan Older People Association 
di Indonesia yang integrated (terpadu) di Indonesia; dan 

2. Tersusunnya desain program pengembangan Older People Association 
di Indonesia. 
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BAB II 

KONDISI FISIK DAN PSIKIS LANSIA 

A. Definisi - Definisi Lanjut Usia 

Lanjut Usia merupakan tahap akhir perkembangan pad a daur kehidupan 
manusia, terdapat banyak batasan mengenai lanjut usia, salah satunya 
adalah pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 
Lanjut Usia menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah 
mencapai usia lebih dari 60 tahun. Seiring dengan semakin tingginya angka 
harapan hidup mengindikasikan bahwa batasan lanjut usia semakin tinggi. 
Menjadi tua atau proses menua adalah sebuah keniscayaan yang tidak 
dapat dihindari, menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses 
yang secara berangsur-angsur akan mengakibatkan perubahan kumulatif, 
yang diakibatkan proses menurunya daya tahan tubuh dalam menghadapi 
rangsangan dari dalam dan luar tubuh yang penting menjadi perhatian 
adalah bagaimana upaya pemeliharaan serta peningkatan kesehatan 
dalam rangka mencapai masa tua yang sehat, bahagia, berdaya guna, dan 
produktif (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). 

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka terdapat berbagai 
macam konsep, definisi dan teori mengenai lanjut usia. Secara detail 
beberapa pendekatan tentang peran kelembagaan dalam perlindungan 
sosial bagi lanjut usia akan dibahas dalam sub bab yang lain. Usia lanjut 
adalah suatu proses alami yang tidak dapat dihindari (Azwar, 2006). Menua 
atau menjadi tua adalah suatu keadaaan yang terjadi didalam kehidupan 
manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya 
dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. 
Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang telah 
melalui tiga tahap kehidupannya, yaitu anak, dewasa dan tua. Tiga tahap ini  
berbeda, baik secara biologis maupun psikologis. Memasuki usia tua berarti 
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mengalami kemunduran, misalnya kemunduran fisik yang ditandai dengan 
kulit yang mengendur, rambut memutih, gigi mulai ompong, pendengaran 
kurang jelas, pengelihatan semakin memburuk, gerakan lambat dan figur 
tubuh yang tidak proporsional (Nugroho, 2006). 

Usia lanjut adalah sesuatu yang harus diterima sebagai suatu 
kenyataan dan fenomena biologis. Kehidupan itu akan diakhiri dengan 
proses penuaan yang berakhir dengan kematian (Hutapea, 2005). WHO dan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 
pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa usia 60 tahun adalah usia 
permulaan tua. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses 
yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif, merupakan 
proses menurunya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari 
dalam dan luar tubuh. 

Lanjut usia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Dalam 
mendefinisikan batasan penduduk lanjut usia menurut Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional ada 3 (tiga) aspek yang perlu dipertimbangkan 
yaitu aspek biologi, aspek ekonomi dan aspek sosial (BKKBN 1998). Secara 
biologis penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses 
penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya 
tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat 
menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan te�adinya perubahan dalam 
struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Secara ekonomi, 
penduduk lanjut usia lebih dipandang sebagai beban dari pada sebagai 
sumber daya. Banyak orang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak 
lagi memberikan banyak manfaat, bahkan ada yang sampai beranggapan 
bahwa kehidupan masa tua, seringkali dipersepsikan secara negatif sebagai 
beban keluarga dan masyarakat. 

Menua (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara 
perlahan lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti 
dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan 
terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita (Constantinides 
1994). Proses menua merupakan proses yang terus menerus (berlanjut) 
secara alamiah dimulai sejak lahir dan umumnya dialami pada semua 
makhluk hidup (Nugroho Wahyudi, 2000). 

Kelompok lanjut usia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 
tahun ke atas (Hardywinoto dan Setiabudhi, 1999). Pada lanjut usia akan 
te�adi proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri 
atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan
lahan sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki 
kerusakan yang terjadi (Constantinides, 1994). Karena itu di dalam tubuh 
akan menumpuk makin banyak distorsi metabolik dan struktural disebut 
penyakit degeneratif yang menyebabkan lansia akan mengakhiri hidup 
dengan episode terminal (Darmojo dan Martono, 1999). 
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Menua secara normal dari system saraf didefinisikan sebagai 
perubahan oleh usia yang terjadi pada individu yang sehat bebas dari 
penyakit saraf "jelas" menua normal ditandai oleh perubahan gradual dan 
lambat laun dari fungsi-fungsi tertentu (T jokronegroho Arjatmo dan Hendra 
Utama, 1995). 

B. Teori Kelanjutusiaan 

Pemahamanan tentang kelanjutusiaan berkembang dengan sangat 
cepat, ahli dari berbagai disiplin ilmu khususnya ilmu kesehatan, psikologi 
dan sosial mencoba mengembangkan teori tersebut. Berikut beberapa teori 
kelanjutusiaan. 

a. Fledman, yang membatasi usia berdasarkan pada perubahan fisik, 
yang disebut juga sebagai proses penuaan (aging). Proses ini dibagi 
menjadi dua, yaitu (1) Penuaan primer (senescence), yaitu fisik 
individu lanjut usia yang terjadi pada semua manusia yang tidak 
dapat dicegah karena bersifat genetik dan tidak dapat dicegah dan 
(2) Penuaan sekunder, yaitu merupakan perubahan pada fisik lanjut 
usia yang disebabkan oleh penyakit, kebiasaan hidup sehat, dan 
berbagai faktor lainnya yang sebenarnya dapat dicegah oleh individu 
bersangkutan. Sebagai contoh, hanya beberapa individu lanjut usia 
yang mengalami penyakit kencing manis (diabetes mellitus) karena 
sering mengkonsumsi makanan yang manis dan jarang berolahraga. 

b. Santrock dalam bukunya Life-Span Development (2011) menyebutkan 
bahwa masa lanjut usia dimulai dari usia 60 tahun ke atas sampai 
usia 120 tahun atau 125 tahun yang merupakan perkiraan masa hidup 
terlama dari manusia. 

c. Charness dan Bosman membagi usia lanjut usia menjadi beberapa 
tahap yaitu: 

1) Tahap young-old (usia 65 sampai 74 tahun) 
2) Tahap old-old (usia 75 tahun ke atas) 

d. Dunkle mengistilahkan lanjut usia sebagai manusia dewasa yang 
terbagi menjadi beberapa tahapan meliputi: 

1) Tahap young old adult (usia 65 sampai 74 tahun) 
2) Tahap old-old adult (usia 75 sampai 84 tahun) 
3) Tahap oldest-old adult (usia 85 tahun ke atas) 

Teori mengenai penuaan tidak hanya berdasarkan pada batasan 
usia, terdapat teori penuaan berdasarkan proses. Proses yang dialami oleh 
seorang individu namun disadari dan dinikmati oleh pelakunya antara lain 
sebagai berikut : 
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a. Disengagement theory yang disampaikan oleh Cummings dan Henry. 

Teori ini menyatakan bahwa seorang lanjut usia secara perlahan 
- lahan mulai menarik diri baik secara fisik, psikologis dan sosial. 
Penurunan yang paling terasa adalah keterbatasan dalam aktivitas fisik 
khususnya dalam stamina dan kesehatan. Seiring dengan menurunnya 
kondisi fisik maka lanjut usia membutuhkan berbagai macam fasilitas 
yang terkadang tidak disediakan dalam fasilitas umum, sehingga 
lanjut usia akan cenderung menarik diri dari lingkungannya. Secara 
tidak langsung penurunan stamina ini akan mempengaruhi kondisi 
psikologis karena merasa tidak mampu lagi untuk hidup sebagaimana 
sebelumnya dan mendorong lanjut usia untuk menarik diri dan terfokus 
dalam kehidupannya sendiri. 

Teori ini tidak banyak didukung dengan hasil penelitian. Di 
samping itu, teori ini menerima penolakan dari masyarakat karena 
teori ini memberikan gambaran masyarakat yang tidak mampu 
menyediakan pelayanan bagi lanjut usia. Teori ini juga menyalahkan 
lanjut usia karena menarik diri dari masyarakat. Menurut Crosnoe 
& Elder, para ahli gerontologi pada zaman sekarang juga menolak 
disengagement theory ini karena tidak semua lanjut usia menarik diri 
dari masyarakat (Feldman, 2012) 

b. Activity theory yang disampaikan oleh Hutchinson dan Wexler 

Teori ini merupakan kebalikan dari disengagement theory. Teori 
ini menyatakan bahwa proses penuaan yang sukses te�adi apabila 
individu lanjut usia tetap berhubungan dengan teman-temannya dan 
aktif dalam pergaulan sosial. Teori ini menyatakan bahwa kebahagiaan 
individu berasal dari keterlibatannya dalam pergaulan masyarakat 
(Feldman, 2012). 

Teori ini juga tidak terlalu banyak mendapat dukungan karena 
tidak semua aktivitas dapat memberikan kepuasan yang sama bagi 
lanjut usia. Adams menyatakan bahwa yang memberikan kepuasan 
dalam kehidupan individu adalah sifat dasar aktivitas tersebut, bukan 
frekuensi mengikuti aktivitas (Feldman, 2012). 

c. Continuity theory yang disampaikan oleh Pushkar. 

Proses penuaan yang te�adi merupakan hal yang sangat 
manusiawi, namun individu akan mampu mengatasi masa ini manakala 
ia mengetahui kapan waktunya untuk menarik diri dan kapan bergaul 
dengan masyarakat. Artinya sebenarnya individu akan tetap bisa 
mengekspresikan diri sendiri manakala ia mampu mengatur potensi 
yang dimilikinya (Feldman, 2012). 

Menurut Holahan dan Chapman, individu yang senang bergaul 
dengan masyarakat akan memperoleh lebih banyak kesenangan 
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ketika bergaul dengan teman-temannya, sebaliknya individu yang 
senang menikmati waktunya sendirian akan menemukan lebih banyak 
kepuasan dengan aktivitas membaca atau berjalan-jalan sendiri di 
taman (Feldman, 2012). 

d. Selective optimization oleh Paul Baltes dan Margaret Baltes 

Teori ini mengemukakan bahwa model selective optimization 
sebagai kunci bagi lanjut usia untuk menjalani proses penuaan yang 
sukses. Selective optimization adalah sebuah proses yang dilakukan 
individu dengan berfokus pada kemampuannya yang lain sebagai 
kompensasi atas kekurangannya pada keterampilan lain (Feldman, 
2012). Proses ini dilakukan untuk memperkuat sumber daya kognitif, 
motivasi dan fisik secara umum. 

Proses ini juga dilakukan untuk mengatasi kekurangan yang 
ditimbulkan oleh proses penuaan. Sebagai contoh, pianis profesional 
Arthur Rubinstein tetap menggalang konser pianonya dengan 
mengurangi jumlah lagu yang dimainkannya sebagai bentuk selektif 
dan berfokus pada beberapa lagu yang dimainkannya sebagai bentuk 
optimisasi (Feldman, 2012). 

Berdasarkan teori - teori tersebut di atas, maka terdapat beberapa 
hal penting yang harus menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam 
menangani masalah lanjut usia antara lain berdasarkan faktor - faktor 
sebagai berikut : 

a. Usia lanjut usia; 

Penanganan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan 
usia lanjut usia artinya apakah bentuk penanganan tersebut 
adalah dalam bentuk perlindungan sosial maupun dalam bentuk 
pemberdayaan akan disesuaikan dengan tngkatan usia lanjut 
usia yang ditangani. 

b. Kemampuan dan potensi lanjut usia; 

Penanganan dilakukan berdasarkan kemampuan lanjut 
usia, apakah digolongkan dalam lanjut usia yang potensial 
maupun non potensial. Posisi ini juga akan berhubungan secara 
langsung dengan pola penanganan yang akan dilakukan oleh 
pemerintah maupun masyarakat. 

c. ling kat ekonomi lanjut usia; 

Penanganan dilakukan berdasarkan tingkat ekonomi lanjut 
usia dan keluarga lanjut usia. Posisi ini berhubungan dengan apa 
saja bantuan dan perlindungan sosial yang akan dilakukan bagi 
lanjut usia. 
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d. Tingkat kesehatan lanjut usia; 

Tingkat kesehatan lanjut usia tidak bisa dihubungkan secara 
langsung dengan usia lanjut usia, sering lanjut usia berusia lanjut 
namun masih relatif sehat dan mampu menjalankan aktivitasnya 
sendiri dan sebaliknya. Oleh sebab itu penanganan lanjut usia 
berdasarkan kesehatannya juga diperlukan. 

e. Dukungan keluarga dan lingkungan; Lanjut usia menjadi terlantar 
karena kurangnya perhatian dan keluarga dan lingkungannya. 
Kondisi ini juga membutuhkan penanganan yang berbeda. 

Kelima faktor tersebut akan menjadi dasar penentuan 
kebijakan dan program dalam upaya penanganan lanjut usia 
sesuai kebutuhannya. 

C. Batasan Lansia 

WHO (1999) menggolongkan lanjut usia berdasarkan usia kronologis/ 
biologis menjadi 4 kelompok yaitu : 

a. Usia pertengahan (middle age) antara usia 45 sampai 59 
b. Lanjut usia (elderly) berusia antara 60 dan 74 tahun 
c. Lanjut usia tua (old) 75 - 90 tahun 
d. Usia sangat tua ( Very old) di atas 90 tahun. 

Sedangkan Nugroho (2000) menyimpulkan pembagian umur 
berdasarkan pendapat beberapa ahli, bahwa yang disebut lanjut usia adalah 
orang yang telah berumur 65 tahun ke atas. 

Menurut Prof. Dr. Koesmanto Setyonegoro, lanjut usia dikelompokkan 
menjadi : 

a. Usia dewasa muda (elderly adulthood), atau 29 - 25 tahun, 

b. Usia dewasa penuh (middle years) atau maturitas, 25 - 60 tahun atau 
65 tahun, 

c. Lanjut usia (geriatric age) lebih dari 65 tahun atau 70 tahun yang dibagi 
lagi dengan 70 - 75 tahun (young old), 75-80 tahun (old), dan 

d. Lebih dari 80 (very old). 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965, seseorang 
dapat dinyatakan sebagai seorang jompo atau lanjut usia setelah 
bersangkutan mencapai umur 55 tahun, tidak mempunyai atau tidak berdaya 
mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima 
nafkah dari orang lain. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 
Kesejahteraan Lansia, bahwa lansia adalah seseorang yang mencapai usia 
60 tahun keatas. 
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Penggolongan lansia menurut Depkes Rl dikutip dari Azis (1994) 
menjadi tiga kelompok yakni : 

a. Kelompok lansia dini (55 - 64 tahun), merupakan kelompok yang baru 
memasuki lansia. 

b. Kelompok lansia (65 tahun ke atas). 

c. Kelompok lansia resiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 
tahun. 

D. Fisiologi Lansia 

Proses penuaan adalah normal, berlangsung secara terus menerus 
secara alamiah. Dimulai sejak man usia lahir bahkan sebelumnya dan umunya 
dialami seluruh makhluk hidup. Menua merupakan proses penurunan fungsi 
struktural tubuh yang diikuti penurunan daya tahan tubuh. Setiap orang akan 
mengalami masa tua, akan tetapi penuaan pada tiap seseorang berbeda
beda tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor 
tersebut dapat berupa faktor herediter, nutrisi, stress, status kesehatan dan 
lain-lain (Stanley, 2006). 

1) Proses Menu a 

Pada hakekatnya menjadi tua merupakan proses alamiah 
yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya yaitu 
masa anak, masa dewasa dan masa tua (Nugroho, 1992). Tiga 
tahap ini berbeda baik secara biologis maupun psikologis. Memasuki 
masa tua berarti mengalami kemuduran secara fisik maupun psikis. 
Kemunduran fisik ditandai dengan kulit yang mengendor, rambut 
memutih, penurunan pendengaran, penglihatan memburuk, gerakan 
lambat, kelainan berbagai fungsi organ vital, sensitivitas emosional 
meningkat dan kurang gairah. 

Meskipun secara alamiah terjadi penurunan fungsi berbagai 
organ, tetapi tidak harus menimbulkan penyakit oleh karenanya usia 
lanjut harus sehat. Sehat dalam hal ini diartikan : 

a. Bebas dari penyakit fisik, mental dan sosial; 
b. Mampu melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari

hari; 
c. Mendapat dukungan secara sosial dari keluarga dan masyarakat 

(Rahardjo, 1996) 

Akibat perkembangan usia, lanjut usia mengalami perubahan
perubahan yang menuntut dirinya untuk menyesuakan diri secara 
terus-menerus. Apabila proses penyesuaian diri dengan lingkungannya 
kurang berhasil maka timbullah berbagai masalah. Hurlock (1979) 
seperti dikutip oleh Munandar Ashar Sunyoto (1994) menyebutkan 
masalah - masalah yang menyertai lansia yaitu : 
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a. Ketidakberdayaan fisik yang menyebabkan ketergantungan pada 
orang lain. 

b. Ketidakpastian ekonomi sehingga memerlukan perubahan total 
dalam pola hidupnya. 

c. Membuat ternan baru untuk mendapatkan ganti mereka yang 
telah meninggal atau pindah. 

d. Mengembangkan aktifitas baru untuk mengisi waktu luang yang 
bertambah banyak. 

e. Belajar memperlakukan anak-anak yang telah tumbuh dewasa. 
Berkaitan dengan perubahan fisk, Hurlock mengemukakan 
bahwa perubahan fisik yang mendasar adalah perubahan gerak. 

Berkaitan dengan perubahan, kemudian Hurlock (1990) 
mengatakan bahwa perubahan yang dialami oleh setiap orang akan 
mempengaruhi minatnya terhadap perubahan tersebut dan akhirnya 
mempengaruhi pola hidupnya. Bagaimana sikap yang ditunjukkan 
apakah memuaskan atau tidak memuaskan, hal ini tergantung dari 
pengaruh perubahan terhadap peran dan pengalaman pribadinya. 
Perubahan ynag diminati oleh para lanjut usia adalah perubahan 
yang berkaitan dengan masalah peningkatan kesehatan, ekonomi/ 
pendapatan dan peran sosial (Goldstein, 1992) 

Dalam menghadapi perubahan tersebut diperlukan penyesuaian. 
Ciri-ciri penyesuaian yang tidak baik dari lansia (Hurlock, 1979 dalam 
Munandar, 1994) adalah : 

a. Minat sempit terhadap kejadian di lingkungannya. 
b. Penarikan diri ke dalam dunia fantasi. 
c. Selalu mengingat kembali masa lalu. 
d. Selalu khawatir karena pengangguran. 
e. Kurang ada motivasi. 
f. Rasa kesendirian karena hubungan dengan keluarga kurang 

baik. 
g. Tempat tinggal yang tidak diinginkan. 

Di lain pihak ciri penyesuaian diri lanjut usia yang baik antara lain 
adalah minat yang kuat, ketidaktergantungan secara ekonomi, kontak 
sosial luas, menikmati kerja dan hasil kerja, menikmati kegiatan yang 
dilakukan saat ini dan memiliki kekhawatiran minimal terhadap diri dan 
orang lain. 

2) Karakteristik Lansia 

Beberapa karakteristik lansia yang perlu diketahui untuk 
mengetahui keberadaan masalah kesehatan lansia antara lain : 

a. Jenis Kelamin. 

Terdapat perbedaan kebutuhan dan masalah kesehatan yang 
berbeda antara lansia laki-laki dan perempuan. Misalnya lansia 
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laki-laki sibuk dengan hipertropi prostat, maka perempuan 
mungkin menghadapi osteoporosis. 

b. Status perkawinan. 

Status masih pasangan lengkap atau sudah hidup janda atau 
duda akan mempengaruhi keadaan kesehatan lansia baik fisik 
maupun psikologis. 

c. Living Arrangement. 

Misalnya keadaan pasangan, tinggal sendiri atau bersama instri, 
anak atau keluarga lainnya. 

1) Tanggungan keluarga: masih menangung anak atau 
anggota keluarga. 

2) Tempat tinggal: rumah sendiri, tinggal bersama anak. 
Dengan ini kebanyakan lansia masih hidup sebagai bagian 
keluarganya, baik lansia sebagai kepala keluarga atau 
bagian dari keluarga anaknya. Namun akan cenderung 
bahwa lansia akan di tinggalkan oleh keturunannya dalam 
rumah yang berbeda. Menu rut Darmawan mengungkapkan 
ada 5 (lima) tipe kepribadian lansia yang perlu kita ketahui, 
yaitu: tipe konstruktif (constructive personality), tipe 
mandiri (independent personality), tipe tergantung (hostilty 
personality) dan tipe kritik diri (self hate personality). 

d. Kondisi kesehatan 

1) Kondisi umum: Kemampuan umum untuk tidak tergantung 
kepada orang lain dalam kegiatan sehari-hari seperti 
mandi, buang air besar dan kecil. 

2) Frekuensi sakit: Frekuensi sakit yang tinggi menyebabkan 
menjadi tidak produktif lagi bahkan mulai tergantung 
kepada orang lain. 

e. Keadaan ekonomi 

1) Sumber pendapatan resmi: Pensiunan ditambah sumber 
pendapatan lain kalau masih bisa aktif. 

2) Sumber pendapatan keluarga: Ada bahkan tidaknya 
bantuan keuangan dari anak atau keluarga lainnya atau 
bahkan masih ada anggota keluarga yang tergantung 
padanya. 

3) Kemampuan pendapatan: Lansia memerlukan biaya yang 
lebih tinggi, sementara pendapatan semakin menurun. 
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Status ekonomi sangat terancam, sehinga cukup 
beralasan untuk melakukann berbagai perubahan besar 
dalam kehidupan, menentukan kondisi hidup yang dengan 
perubahan status ekonomi dan kondisi fisik 

E. Permasalahan Yang Terjadi Pada Lansia 

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian 
kesejahteraan lanjut usia, antara lain: (Setiabudhi,1999) 

a. Permasalahan umum 

1) Makin besar jumlah lansia yang berada dibawah garis kemiskinan. 
2) Makin melemahnya nilai kekerabatan sehingga anggota keluarga 

yang berusia lanjut kurang diperhatikan, dihargai dan dihormati. 
3) Lahirnya kelompok masyarakat industri. 
4) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga profesional 

pelayanan lanjut usia. 
5) Belum membudaya dan melembaganya kegiatan pembinaan 

kesejahteraan lansia. 

b. Permasalahan khusus 

1) Berlangsungnya proses menua yang berakibat timbulnya 
masalah baik fisik, mental maupun sosial. 

2) Berkurangnya integrasi sosial lanjut usia. 
3) Rendahnya produktifitas kerja lansia. 
4) Banyaknya lansia yang miskin, terlantar dan cacat. 
5) Berubahnya nilai sosial masyarakat yang mengarah pada tatanan 

masyarakat individualistik. 
6) Adanya dampak negatif dari proses pembangunan yang dapat 

mengganggu kesehatan fisik lansia. 

c. Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Ketuaan 

a. Hereditas atau ketuaan genetik. 
b. Nutrisi atau makanan. 
c. Status kesehatan. 
d. Pengalaman hidup. 
e. Lingkungan. 
f. Stres. 

d. Perubahan - perubahan Yang Terjadi Pada Lansia 

Semakin bertambahnya umur manusia, terjadi proses penuaan 
secara degeneratif yang akan berdampak pada perubahan-perubahan 
pada diri manusia, tidak hanya perubahan fisik, tetapi juga kognitif, 
perasaan, sosial dan sexual (Azizah, 2011). 
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a. Perubahan Fisik 

1) Sistem lndra Sistem pendengaran; Prebiakusis (gangguan 
pada pendengaran) oleh karena hilangnya kemampuan 
(daya) pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap 
bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, suara yang tidak 
jelas, sulit dimengerti kata-kata, 50% te�adi pada usia 
diatas 60 tahun . 

2) Sistem lntergumen: Pada lansia kulit mengalami atropi, 

kendur, tidak elastis kering dan berkerut. Kulit akan 
kekurangan cairan sehingga menjadi tipis dan berbercak. 
Kekeringan kulit disebabkan atropi glandula sebasea dan 
glandula sudoritera, timbul pigmen berwarna coklat pada 
kulit dikenal dengan liver spot . 

3) Sistem Muskuloskeletal Perubahan sistem 
muskuloskeletal pada lansia antara lain sebagai berikut: 

Jaringan penghubung (kolagen dan elastin). Kolagen 
sebagai pendukung utama kulit, tendon, tulang, kartilago 
dan jaringan pengikat mengalami perubahan menjadi 
bentangan yang tidak teratur. 

4) Kartilago: jaringan kartilago pada persendian lunak dan 
mengalami granulasi dan akhirnya permukaan sendi 
menjadi rata, kemudian kemampuan kartilago untuk 

regenerasi berkurang dan degenerasi yang terjadi 
cenderung kearah progresif, konsekuensinya kartilago 
pada persendiaan menjadi rentan terhadap gesekan. 

5) Tulang: berkurangnya kepadatan tulang setelah di observasi 
adalah bagian dari penuaan fisiologi akan mengakibatkan 
osteoporosis lebih lanjut mengakibatkan nyeri, deformitas 
dan fraktur. 

6) Otot: perubahan struktur otot pada penuaan sangat 
bervariasi, penurunan jumlah dan ukuran serabut otot, 
peningkatan jaringan penghubung dan jaringan lemak 
pada otot mengakibatkan efek negatif. 

7) Sendi; pada lansia, jaringan ikat sekitar sendi seperti 
tendon, ligament dan fasia mengalami penuaan elastisitas. 

8) Sistem kardiovaskuler : Massa jantung bertambah, vertikel 
kiri mengalami hipertropi dan kemampuan peregangan 
jantung berkurang karena perubahan pada jaringan ikat 
dan penumpukan lipofusin dan klasifikasi Sa nude dan 
jaringan konduksi berubah menjadi jaringan ikat. 

9) Sistem respirasi : Pada penuaan terjadi perubahan 
jaringan ikat paru, kapasitas total paru tetap, tetapi 
volume cadangan paru bertambah untuk mengompensasi 
kenaikan ruang rugi paru, udara yang mengalir ke paru 
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berkurang. Perubahan pada otot, kartilago dan sendi 
torak mengakibatkan gerakan pemapasan terganggu dan 
kemampuan peregangan toraks berkurang. 

1 0) Pencemaan dan Metabolisme : Perubahan yang te�adi 
pada sistem pencernaan, seperti penurunan produksi 
sebagai kemunduran fungsi yang nyata : 

a) Kehilangan gigi, 

b) lndra pengecap menurun, 

c) Rasa lapar menurun (sensitifitas lapar menurun), 

d) Liver (hati) makin mengecil dan menurunnya tempat 
penyimpanan, berkurangnya aliran darah. 

1 1 ) Sistem perkemihan : Pada sistem perkemihan te�adi 
perubahan yang signifikan. Banyak fungsi yang mengalami 
kemunduran, contohnya laju filtrasi, ekskresi, dan 
reabsorpsi oleh ginjal. 

1 2) Sistem saraf : Sistem susunan saraf mengalami perubahan 
anatomi dan atropi yang progresif pad a sera but saraf lansia. 
Lansia mengalami penurunan koordinasi dan kemampuan 
dalam melakukan aktifitas sehari-hari. 

1 3) Sistem reproduksi : Perubahan sistem reproduksi lansia 
ditandai dengan menciutnya ovary dan uterus. Te�adi atropi 
payudara. Pada laki-laki testis masih dapat memproduksi 
spermatozoa, meskipun adanya penurunan secara 
berangsur-angsur. 

b. Perubahan Kognitif 

1 )  Memory (Daya ingat, lngatan) 
2) IQ (lntellegent Quocient) 
3) Kemampuan Belajar (Learning) 
4) Kemampuan Pemahaman (Comprehension) 
5) Pemecahan Masalah (Problem Solving) 
6) Pengambilan Keputusan (Decission Making) 
7) Kebijaksanaan ( Wisdom) 
8) Kine�a (Performance) 
9) Motivasi 

c. Perubahan mental 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental : 

1 )  Pertama-tama perubahan fisik, khsusnya organ perasa. 
2) Kesehatan umum 
3) Tingkat pendidikan 
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4) Keturunan (hereditas) 
5) Lingkungan 
6) Gangguan syaraf panca indera, timbul kebutaan dan 

ketulian. 
7) Gangguan konsep diri akibat kehilangan kehilangan 

jabatan. 
8) Rangkaian dari kehilangan, yaitu kehilangan hubungan 

dengan ternan dan famili. 
9) Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik, perubahan 

terhadap gambaran diri, perubahan konsep diri. 

d. Perubahan spiritual 

Agama atau kepercayaan makin terintegrasi dalam 
kehidupannya (Maslow, 1970). Lansia makin matur dalam 
kehidupan keagamaanya, hal ini terlihat dalam berfikir dan 
bertindak dalam sehari-hari (Murray dan Zentner, 1970) 

e. Kesehatan Psikososial 

Berdasarkan karakter usia seorang lansia akan 
menghadapi masa di mana kondisi fisiknya tidak lagi mendukung 
untuk melakukan berbagai aktivitas sehingga menyebabkannya 
harus mengurangi hubungan sosial kemasyarakatannya. Kondisi 
ini sering menyebabkan lansia berada pada psikososial yang 
cukup berat antara lain: 

1) Kesepian 

Te�adi pada saat pasangan hidup atau ternan dekat 
meninggal terutama jika lansia mengalami penurunan 
kesehatan, seperti menderita penyakit fisik berat, gangguan 
mobilitas atau gangguan sensorik terutama pendengaran. 

2) Duka cita (Bereavement) 

Meninggalnya pasangan hidup, ternan dekat, atau 
bahkan hewan kesayangan dapat meruntuhkan pertahanan 
jiwa yang telah rapuh pada lansia. Hal tersebut dapat 
memicu te�adinya gangguan fisik dan kesehatan. 

3) Depresi. 

Duka cita yang berlanjut akan menimbulkan perasaan 
kosong, lalu diikuti dengan keinginan untuk menangis yang 
berlanjut menjadi suatu episode depresi. Depresi juga dapat 
disebabkan karena stres lingkungan dan menurunnya 
kemampuan adaptasi. 
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4) Gangguan cemas. 

Dibagi dalam beberapa golongan: fobia, panik, 
gangguan cemas umum, gangguan stress setelah trauma 
dan gangguan obsesif kompulsif, gangguan-gangguan 
tersebut merupakan kelanjutan dari dewasa muda dan 
berhubungan dengan sekunder akibat penyakit medis, 
depresi, efek samping obat, atau gejala penghentian 
mendadak dari suatu obat. 

5) Parafrenia. 

Suatu bentuk skizofrenia pada lansia, ditandai 
dengan waham (curiga), lansia sering merasa tetangganya 
mencuri barang-barangnya atau berniat membunuhnya. 
Biasanya terjadi pada lansia yang terisolasi/diisolasi atau 
menarik diri dari kegiatan sosial. 

6) Sindroma Diogenes. 

Suatu kelainan dimana lansia menunjukkan 
penampilan perilaku sangat mengganggu. Rumah atau 
kamar kotor dan bau karena lansia bermain-main dengan 
feses dan urin nya, sering menumpuk barang dengan tidak 
teratur. Walaupun telah dibersihkan, keadaan tersebut 
dapat terulang kembali. 

F. Sarana Dan Prasarana Yang Dipergunakan 

Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk menyelengarakan 
pelayanan terhadap lansia, baik sarana fisik, sosial dan spiritual yang 
dijalankan di berbagai tingkatan dapat kita lihat di bawah ini adalah : 

a. Pelayanan tingkat masyarakat. 

Pelayanan terhadap lansia adalah: keluarga dengan lansia, 
kelompok lansia seperti klub/perkumpulan, panguyuban, padepokan 
dan pengajian, serta bina keluarga lansia. Masyarakat mencakup 
LKMD, Karang wreda day care dana sehat/JPKM. 

b. Pelayanan tingkat dasar. 

Pelayanan yang di selengarakan oleh berbagai instansi 
pemerintahan dan swasta serta organisasi masyarakat, organisasi 
profesi dan yayasan seperti: praktik dokter dan dokter gigi, balai 
pengobatan klinik, puskesmas/ balkesmas, panti tresna wreda, pusat 
pelayanan dan perawatan lansia, praktik perawatan mandiri. 
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c. Pelayanan tingkat rujukan 

Pelayanan yang diselenggarakan di rumah sakit dan rumah 
sakit khusus. Rujukan dapat bersifat sederhana, sedang, lengkap dan 
paripurna. Rujukan secara konseptual terdiri atas rujukan medis yang 
pada dasarnyan menyangkut masalah pelayanan medik perorangan 
dan rujukan kesehatan masyarakat pada dasarnya menyangkut 
masalah kesehatan masyarakat luas . 

G. Jenis Pelayanan Kesehatan Pada Lansia 

Jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi lima upaya 

kesehatan yaitu: peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), diagnosis 
dini dan pengobatan, pembatasan kecacatan dan pemulihan. 

a. Promosi (Promotif) 

Upaya promotif merupakan tindakan secara langsung dan tidak 
langsung untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencegah 
penyakit. Upaya promotif juga merupakan proses advokasi kesehatan 
untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga provesional dan 
masyarakat terhadap praktik kesehatan yang positif menjadi norma
norma sosial. Upaya promotif di lakukan untuk membantu organ
organ mengubah gaya hidup mereka dan bergerak ke arah keadaan 
kesehatan yang optimal serta mendukung pemberdayaan seseorang 
untuk membuat pilihan yang sehat tentang perilaku hid up mereka. 

Upaya perlindungan kesehatan bagi lansia adalah sebagai berikut: 

1) Mengurangi cedera, di lakukan dengan tujuan mengurangi 
kejadian jatuh, mengurangi bahaya kebakaran dalam rumah, 
meningkatkan penggunaan alat pengaman dan mengurangi 
kejadian keracunan makanan atau zat kimia. 

2) Meningkatkan keamanan di tempat kerja yang bertujuan 
untuk mengurangi terpapar dengan bahan-bahan kimia dan 
meningkatkan pengunaan sistem keamanan kerja. 

3) Meningkatkan perlindungan dari kualitas udara yang buruk, 
bertujuan untuk mengurangi pengunaan semprotan bahan-bahan 
kimia, mengurangi radiasi di rumah, meningkatkan pengolahan 
rumah tangga terhadap bahan berbahaya, serta mengurangi 

kontaminasi makanan dan obat-obatan. 

4) Meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan gigi dan mutu 
yang bertujuan untuk mengurangi karies gigi serta memelihara 
kebersihan gigi dan mulut. 
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b. Pencegahan (Preventif) 

Dalam mencakup pencegahan primer, sekunder dan tersier. 

1) Melakukan pencegahan primer, meliputi pencegahan pada 
lansia sehat, terdapat faktor risiko, tidak ada penyakit, dan 
promosi kesehatan. Jenis pelayanan pencegahan primer adalah: 
program imunisasi, konseling, berhenti merokok dan minum 
beralkohol, dukungan nutrisi, keamanan di dalam dan sekitar 
rumah, manajemen stres, penggunaan medikasi yang tepat. 

2) Melakukan pencegahan sekunder, meliputi pemeriksaan 
terhadap penderita tanpa gejala dari awal penyakit hingga te�adi 
gejala penyakit belum tampak secara klinis dan mengindap faktor 
risiko. 

3) Jenis pelayan pencegahan sekunder antara lain adalah sebagai 
berikut: kontrol hipertensi, deteksi dan pengobatan kangker, 
screening: pemeriksaan rektal, papsmear, gigi mulut dan lain
lain. 

4) Melakukan pencegahan tersier, dilakukan sebelum terdapat 
gejala penyakit dan cacat, mecegah cacat bertambah dan 
ketergantungan, serta perawatan dengan perawatan di rumah 
sakit, rehabilisasi pasien rawat jalan dan perawatan jangka 
panjang. 

c. Diagnosis dini dan Pengobatan 

1) Diagnosis dini dapat dilakukan oleh lansia sendiri atau petugas 
profesional dan petugas institusi. Oleh lansia sendiri dengan 
melakukan tes dini, skrining kesehatan, memanfaatkan Kartu 
Menuju Sehat (KMS) Lansia, memanfaatkan Buku Kesehatan 
Pribadi (BKP), serta penandatangan kontrak kesehatan. 

2) Pengobatan: Pengobatan terhadap gangguan sistem dan gejala 
yang terjadi meliputi sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, 
pernapasan, pencernaan, urogenital, hormonal, saraf dan 
integumen. 
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BAB Ill 

LANSIA DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN 

A. Kebutuhan Lanjut Usia 

Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki berberapa kebutuhan. 
Kebutuhan dalam kehidupan manusia secara umum dapat dibedakan antara 
lain : 

1 )  Kebutuhan fisik atau biologis (physiological needs ) seperti makanan, 
pakaian, perumahan, dan kesehatan maupun psikis. 

2) Kebutuhan ketentraman (safety needs) adalah kebutuhan akan rasa 
keamanan dan ketentraman, baik lahiriah maupun batiniah seperti 
kebutuhan akan jaminan hari tua, kebebasan, kemandirian dan 
sebagainya 

3) Kebutuhan sosial (social needs) adalah kebutuhan untuk 
bermasyarakat atau berkomunikasi dengan manusia lain melalui 
paguyuban, organisasi profesi, kesenian, olah raga, kesamaan hobby 
dan sebagainya 

4) Kebutuhan harga diri (esteem needs) adalah kebutuhan akan harga 
diri untuk diakui akan keberadaannya, dan 

5) Kebutuhan aktualisasi diri (self actualizationneeds) adalah kebutuhan 
untuk mengungkapkan kemampuan fisik, rohani maupun daya pikir 
berdasar pengalamannya masing-masing, bersemangat untuk hidup, 
dan berperan dalam kehidupan. 

Kebutuhan tersebut ada sejak awal kehidupan sampai memasuki masa 
lanjut usia. Pada lanjut usia, seharusnya mereka sudah pada posisi mapan, 
namun tingkat pemenuhan kebutuhan - kebutuhan tersebut tergantung pada 
diri masing - masing lanjut usia dan keluarganya. Kebutuhan - kebutuhan 
tersebut apabila tidak terpenuhi maka akan menimbul masalah - masalah 
yang disebabkan oleh adanya penurunan tingkat kemandirian lanjut usia. 
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Prinsip - prinsip pelayanan terhadap penduduk lanjut usia secara 
umum dapat dibedakan menjadi 8 (delapan) bagian yaitu : 

a. Promote Independent Living; 

Memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk hidup dalam 
lingkungan keluarganya selama mungkin. Keluarga merupakan 
lingkungan yang paling membahagiakan bagi Lanjut usia. Selalu 
berinteraksi dengan anak dan cucu akan memberikan semangat hidup. 

b. Self Determination; 

Menentukan nasib sendiri, artinya tidak adanya rasa 
keterpaksaan. Orang lanjut usia mempunyai keinginan dan harapan 
tersendiri sehingga dia perlu untuk dihargai pendapat dan pemikirannya. 

c. Respect Personal Culture and Life Style; 

Menghomati budaya dan agama I kepercayaan masing - masing. 

d. Confidentiality, 

Menjaga kerahasiaan. Setiap manusia termasuk juga lanjut usia 
membutuhkan tempat untuk bercerita dan mengadukan perasaan 
yang dimilikinya dan hal tersebut harus dijaga kerahasiaannya. 

e. Safety, 

Kebutuhan akan rasa aman merupakan hak hakiki dari setiap 
manusia tidak terkecuali bagi lanjut usia. Dalam menjalani sisa masa 
tuanya seorang lanjut usia mengharapkan dia akan mendapatkan 
perlindungan sosial maupun perlindungan dari aspek hukum. 

f. Pemberdayaan Masyarakat, 

Lanjut usia khususnya yang potensial perlu diberikan kesempatan 
untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan bakat, minatserta keahlian 
yang dimilikinya. Lanjut usia bisa diberikan kesempatan secara 
individu maupun kesempatn untuk berusaha secara berkelompok 
dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Secara umum lanjut usia 
lebih menyukai bekerja dalam komunitas karena akan mewadahi rasa 
saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Dengan beke�a 
secara bersama - sama maka lanjut usia akan lebih percaya diri untuk 
terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. 

g. Flexibility, 

Lanjut usia secara fisik maupun mental membutuhkan 
bantuan dari pihak lain untuk menge�akan beberapa kegiatan yang 
dilakukannya. Oleh sebab itu keluarga maupun lingkungan harus 
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siap apabila lanjut usia membutuhkan pendamping. Pendampingan 
mempunyai sifat fleksibel atau sewaktu - waktu bisa dipanggil apabila 
dibutuhkan. 

h. Sustainability atau keberlanjutan; 

Pelayanan yang dilakukan oleh lanjut usia perlu untuk 
dipertahankan dan dilakukan secara terus menerus dengan program 
kerja yang nyambung dan tidak sepotong - sepotong. 

B. Aspek Kesehatan Lanjut Usia 

Teori kesehatan menyatakan bahwa menua adalah proses yang 
telah terprogram secara genetik yang terjadi sebagai akibat dari perubahan 
biokimia yang terprogramoleh DNA. Perubahan - perubahan tersebut akan 
mendorong berbagai macam sistem dalam tubuh untuk berubah, beberapa 
perubahan penting yang perlu diperhatikan dari aspek kesehatan lanjut usia 
adalah sebagai berikut : 

Berbagai macam perubahan dari ujung rambut sampai ujung kaki 
seiring dengan makin bertambahnya umur. Menurut pendapat Nugroho 
(2000) perubahan yang terjadi pada lanjut usia khususnya perubahan dari 
segi fisik adalah : 

a. Jumlah sel menjadi sedikit, ukurannya lebih besar, berkurangnya cairan 
intra seluler, menurunnya proporsi protein di otak, otot, ginjal, dan hati, 
jumlah sel otak menurun, terganggunya mekanisme perbaikan sel; 

b. Sistem Persyarafan; Respon menjadi lambat dan hubungan antara 
persyarafan menurun, berat otak menu run 10-20%, mengecilnya 
syaraf panca indra sehingga mengakibatkan berkurangnya respon 
penglihatan dan pendengaran, mengecilnya syaraf penciuman dan 
perasa, lebih sensitive terhadap suhu, ketahanan tubuh terhadap 
dingin rendah, kurang sensitive terhadap sentuhan; 

c. Sistem Penglihatan, menurun lapang pandang dan daya akomodasi 
mata, lensa lebih suram (kekeruhan pada lensa) menjadi katarak, pupil 
timbul sklerosis, daya membedakan warna menurun; 

d. Sistem Pendengaran, hilangnya atau turunnya daya pendengaran, 
terutama pada bunyi suara atau nada yang tinggi, suara tidak jelas, 
sulit mengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia diatas umur 65 tahun, 
membran timpani menjadi atrofi menyebabkan otosklerosis; 

e. Sistem Cardiovaskuler, katup jantung menebal dan menjadi 
kaku,kemampuan jantung menu run 1% setiap tahun sesudah berumur 
20 tahun, kehilangan sensitivitas dan elastisitas pembuluh darah: 
kurang efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi perubahan 
posisi dari tidur ke duduk (duduk ke berdiri) bisa menyebabkan tekanan 
darah menurun menjadi 65 mmHg dan tekanan darah meninggi akibat 
meningkatnya resistensi dari pembuluh darah perifer, sistole normal 
±170 mmHg, diastole normal ± 95 mmHg; 
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f. Sistem pengaturan temperatur tubuh, pada pengaturan suhu 
hipotalamus dianggap bekerja sebagai suatu thermostat yaitu 
menetapkan suatu suhu tertentu, kemunduran terjadi beberapa 
faktor yang mempengaruhinya yang sering ditemukan antara lain: 
Temperatur tubuh menurun, keterbatasan reflek menggigil dan tidak 
dapat memproduksi panas yang banyak sehingga terjadi rendahnya 
aktifitas otot; 

g. Sistem Respirasi, paru-paru kehilangan elastisitas, kapasitas residu 
meningkat, menarik nafas lebih berat, kapasitas pemafasan maksimum 
menurun dan kedalaman nafas turun. Kemampuan batuk menurun 
(menurunnya aktifitas silia), 02 arteri menurun menjadi 75 mmHg, 
C02 arteri tidak berganti; 

h. Sistem Gastrointestinal, banyak gigi yang tanggal, sensitifitas indra 
pengecap menurun, pelebaran esophagus, rasa lapar menurun, asam 
lambung menurun, waktu pengosongan menurun, peristaHik lemah, 
dan sering timbul konstipasi, fungsi absorbsi menurun; 

i. Sistem Genitourinaria, otot-otot pada vesika urinaria melemah dan 
kapasitasnya menurun sampai 200 mg, frekuensi BAK meningkat, 
pada wanita sering terjadi atrofi vulva, selaput lendir mongering, 
elastisitas jaringan menu run dan disertai penurunan frekuensi seksual 
intercrouse berefek pada seks sekunder; 

j. Sistem Endokrin, produksi hampir semua hormon menurun (ACTH, 
T SH, FSH, LH), penurunan sekresi hormone kelamin misalnya: 
estrogen, progesterone, dan testoteron; 

k. Sistem Kulit, menjadi keriput dan mengkerut karena kehilangan proses 
keratinisasi dan kehilangan jaringan lemak, berkurangnya elastisitas 
akibat penurunan cairan dan vaskularisasi, kuku jari menjadi keras dan 
rapuh, kelenjar keringat berkurang jumlah dan fungsinya, perubahan 
pada bentuk sel epidermis; dan 

I. Sistem Muskuloskeletal, tulang kehilangan cairan dan rapuh, kifosis, 
penipisan dan pemendekan tulang, persendian membesar dan kaku, 
tendon mengkerut dan mengalami sclerosis, atropi serabut otot 
sehingga gerakan menjadi lamban, otot mudah kram dan tremor. 

Aspek kesehatan menjadi bagian yang sangat penting untuk 
diperhatikan khususnya dalam menentukan kebijakan dan program 
penanganan lanjut usia baik dari bidang penangangan sosial maupun 
pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan ansia harus mengacu pada 
berbagai kondisi tersebut agar tidak memberatkan dan justru menimbulkan 
bahaya bagi lanjut usia itu sendiri. 

C. Aspek Pslkososlal Lanjut Usia 

Aspek psikologis dan sosial pada lanjut usia merupakan aspek 
yang tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan satu sama lain. 
Secara psikologis lanjut usia sering mengalami ketidak mampuan untuk 
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mengadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap situasi yang dihadapinya 
antara lain post power sydrome yang terkadang menimbulkan rasa sedih 
yang berkepanjangan.Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 
dan pemahaman usia lanjut itu atas dirinya sendiri,status sosial seseorang 
sangat penting bagi kepribadiannya di dalam pekerjaan. Perubahan status 
sosial usia lanjut akan membawa akibat bagi yang bersangkutan dan perlu 
dihadapi dengan persiapan yang baik dalam menghadapi perubahan 
tersebut aspek sosial ini sebaiknya diketahui oleh usia lanjut sedini mung kin 
sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Perubahan psikososial 
sering menyebabkan rasa tidak aman, takut, merasa penyakit selalu 
mengancam sering bingung panik dan depresif, hal ini disebabkan antara 
lain karena ketergantungan fisik dan sosioekonomi yang terdiri : 

a.  Pensiunan, yang secara langsung mempunyai efek pada menurunnya 
penerimaan finansial dan pendapatan berkurang, kehilangan status, 
kehilangan ternan kerja dan relasi, berkurangnya aktivitas secara total 
yang akan berpangaruh secara nyata bagi lanjut usia yang masih 
memiliki kondisi kesehatan yang bagus. 

b. Sadar akan datangnya kematian, bertambahnya umur dan semakin 
berkurangnya ternan karena kematian sering menyebabkan lanjut usia 
merasa tertekan dan berpengaruh pada aspek psikososial. 

c. Perubahan dalam cara hidup, berkurangnya kemampuan biologis dan 
kesehatan menyebabkan kemampuan gerak sempit sehingga banyak 
lanjut usia yang frustasi karena merasa tidak mampu lagi melakukan 
berbagai macam kegiatan yang selama ini dilakukannya. 

d. Perubahan biologis menyebabkan degeneratif kondisi fisik dan 
munculnya penyakit kronis, bagi lanjut usia yang tidak memiliki jaminan 
kesehatan maka akan menimbulkan bertambahnya biaya kesehatan. 
Apabila penyakit tidak bisa disembuhkan dalam waktu lama maka 
akan mengakibatkan frustasi. 

e. Keterbatasan fisik menyebabkan lanjut usia tidak bisa melakukan 
berbagai aktivitas ke luar dan harus berasa di rumah sehingga sering 
kesepian, dan merasa keterasingan dari lingkungan sosial. 

Pada aspek psikososial ini keluarga dan lingkungan memiliki peran 
yang sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri. Keberadaan 
organisasi dan keikutsertaan dalam kegiatan - kegiatan akan mendorong 
lanjut usia berperan aktif dan merasa masih memiliki arti dan menyebabkan 
rasa bahagia. 

D. Kelembagaan 

Pengertian Kelembagaan menurut Tony Djogo (2003) ada berbagai 
definisi kelembagaan yang disampaikan oleh ahli dari berbagai bidang. 
Menurut Ruttan dan Hayami, (1984) lembaga oleh berbagai bidang. 
Menurut Ruttan dan Hayami, (1984) lembaga adalah aturan di dalam suatu 
kelompok masyarakat atau organisasi yang menfasilitasi koordinasi antar 
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anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap 
orang dapat beke�a sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk 
mencapai tujuan bersama yang diinginkan. 

Sedangkan menurut Ostrom, (1985-1986) kelembagaan diidentikan 
dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh 
para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang 
saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi 
(institusional arragements dapat ditentukan oleh beberapa unsur-unsur 
aturan operasional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, aturan 
kolektif untuk menentukan menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan 
untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan 
organisasi. 

Dari definisi para ahli tersebut Djogo dkk, menyimpulkan dan 
mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan 
antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang 
dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi 
yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh 
faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atauran formal 
maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk 
beke�asama dan mencapai tujuan bersama. 

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) kelembagaan 
didefinisikan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang 
melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pada umumnya Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 
lembaga formal dan lembaga non-formal. Menurut Sitti Bulkis (2011), 
Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu 
kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintah lokal) ; kategori 
sektor sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi) ; kategori sektor 
swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta). Bentuk resmi suatu lembaga 
yaitu lembaga garis (line organization, military organization) lembaga 
garis dan staf (line and staff organization) ; lembaga fungsi (functional 
organization) . Jadi pengertian dari kelembagaan adalah suatu sistem sosial 
yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang menfokuskan 
pada perilaku dengan nilai, norma, dan aturan yang mengikutinya, serta 
memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya. 

E. Pemberdayaan Lanj ut Usia 

Pembangunan manusia mempunyai empat elemen yaitu produktifitas, 
pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan. Pemberdayaan, 
Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukan semata - mata 
dilakukan untuk semua orang. Sehingga setiap orang harus berpartisipasi 
penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi 
kehidupan mereka. Beberapa teori pemberdayaan antara lain sebagai 
berikut : 
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1 .  Teori Pemberdayaan 

a. Teori Ketergantungan Kekuasaan (power-dependency) 

Power merupakan kunci konsep untuk memahami proses 
pemberdayaan. Pemikiran modern tentang kekuasaan dimulai 
dalam tulisan-tulisan dari Nicollo Machiavelli (The Prince, awal 
abad ke-1 6) dan Thomas Hobbes. Tujuan dari kekuasaan adalah 
untuk mencegah kelompok dari berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan dan juga untuk memperoleh persetujuan 
pasif kelompok ini untuk situasi ini . Power merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah 

fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu 
menjadi bagian dari hubungan, dan tanda-tanda yang dapat 
dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro (Sadan, 1 997). 

Abbot, 1 996 menyatakan bahwa pengembangan 
masyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality), konflik 

dan hubungan pengaruh kekuasaan (power relations) atau jika 
tidak maka tingkat keberhasilannya rendah. Setelah kegagalan 
teori modernisasi muncul teori ketergantungan, dimana teori 
ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu 
hubungan antar negara yang timpang, utamanya antara negara 
maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak maju) . Menurut Abbot 
(1 996: 20) dari teori ketergantungan muncul pemahaman akan 
keseimbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk 
sebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi 
masyarakat dikenal sebagai teori keadilan. 

Sebagai contoh : Teori "ketergantungan-kekuasaan" 
( ) mengatakan kepada kita bahwa pemberi dana (donor) 
memperoleh kekuasaan dengan memberikan uang dan 
barang kepada masyarakat yang tidak dapat membalasnya. 
Hal ini memberikan ide bahwa lembaga/organisasi (non profit 
organization) /LSM sebaiknya tidak menerima dana dari hanya 
satu donor jika ingin merdeka/bebas. 

Pada konteks pemberdayaan maka teori ketergantungan 
dikaitkan dengan kekuasaan yang biasanya dalam bentuk 
kepemilikan uang/modal. Untuk mencapai suatu kondisi berdaya/ 
kuat/mandiri, maka sekelompok masyarakat harus mempunyai 
keuangan/ modal yang kuat. Selain uang/modal, maka ilmu 
pengetahuan/ knowledge dan aspek people/sekumpulan orang/ 
massa yang besar juga harus dimiliki agar kelompok tersebut 
mempunyai power. Kelompok yang memiliki power maka 
kelompok itu akan berdaya. 

b. Teori Sistem ( The Social System) 

Talcott Parsons ( 1 99 1 )  melahirkan teori fungsional 
tentang perubahan. Seperti para pendahulunya, Parsons juga 
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menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti 
halnya pertumbuhan pada mahkluk hidup. Komponen utama 
pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons 
berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan 
subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun 
berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang 
lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat 
tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik 
untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan 
Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis 
sebuah proses perubahan. 

Parsons (1991) menyampaikan empat fungsi yang harus 
dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu : 

1. Adaptasi, sebuah sistem hatus mampu menanggulangi 
situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

2. Pencapaian, sebuah sistem harus mendefinisikan dan 
mencapai tujuan utamanya. 

3. lntegrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar 
bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus 
dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting 
lainnya. 

4. Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, 
memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun 
pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang 
motivasi. 

Apabila dimasukka dalam aspek pemberdayaan 
masyarakat, maka teori system sosial ini mengarah pada salah 
satu kekuatan yang harus dimiliki kelompok agar kelompok 
itu berdaya yaitu memiliki sekumpulan orang/massa. Apabila 
kelompok itu memiliki massa yang besar dan mampu bertahan 
serta berkembang menjadi lebih besar maka kelompok itu dapat 
dikatakan berdaya. 

c. Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi) 

Organisasi merupakan sesuatu yang telah melekat dalam 
kehidupan kita, karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup di 
dunia tidaklah sendirian, melainkan sebagai manifestasi makhluk 
sosial, kita hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Struktur organisasi merupakan kerangka antar 
hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat 
pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai 
peranan tertentu. Struktur organisasi akan tampak lebih tegas 
apabila dituangkan dalam bentuk bagan organisasi. 
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Seseorang masuk dalam sebuah organisasi tentu dengan 

berbagai alasan karena kelompok akan membantu beberapa 
kebutuhan atau tujuannya seperti perlindungan, cinta dan kasih 
sayang, pergaulan, kekuasaan, dan pemenuhan sandang 
pangan. Berbagai tujuan tersebut memperlihatkan bahwa 
kehidupan saling pengaruh antar orang jauh lebih bermanfaat 
daripada kehidupan seorang diri. Seseorang pada umumnya 
mempunyai kebutuhan yang bersifat banyak yang menginginkan 
dipenuhinya lebih dari satu macam kebutuhan, sehingga 
keberadaan kelompok merupakan suatu keharusan. 

Menurut Lubis dan Husaini ( 1 987) bahwa teori organisasi 
adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicaraan 
mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis 
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi 
merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada 
setiap individu. Hakekat kelompok dalam individu untuk mencapai 
tujuan beserta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan 
teori yang dapat menerangkan tingkah laku, terutama motivasi, 
individu dalam proses kerjasama. Pada teori ekologi, membahas 
tentang organisasi sebagai wadah untuk sekumpulan masyarakat 
dengan tujuan yang sama agar tertatur, jelas, dan kuat. Orientasi 
organisasi mengacu pada sekumpulan orang/massa yang harus 
dimiliki kelompok untuk dapat memiliki power/daya. Kelompok 
yang memiliki organisasi dengan kuat dan berkelanjutan maka 
kelompok ini dikatakan berdaya. 

d. Teori Konflik 

Konflik akan selalu muncul dan akan selalu dapat 
ditemukan dalam semua level kehidupan masyarakat. Dalam 
interaksi, semua pihak bersinggungan dan sering melahirkan 
konflik. Belajar dari konflik yang kemudian disadari menghasilkan 
kerugian para pihak akan memunculkan inisiatif meminimalisir 
kerugian itu. Caranya adalah mengupayakan damai untuk kembali 
hidup bersama. Dalam konteks demikian, konflik didefinisikan 
bukan dari aspek para pelaku konflik, tetapi merupakan sesuatu 
yang given dalam interaksi sosial. Malahan konflik menjadi motor 
pergaulan yang selalu melahirkan dinamika dalam masyarakat. 
Dikenal beberapa pendekatan teoritis untuk menjelaskan konflik. 
Sebagai kenyataan sosial. Diantaranya pendekatan ketimpangan 
dalam dunia ekonomi yang menjelaskan bahwa munculnya 
konflik dikarenakan ketidakseimbangan antara permintaan dan 
ketersediaan yang menciptakan kelangkaan. Sementara disisi 
lain, individu bersifat individualis, mementingkan diri sendiri 
untuk mendapatkan surplus yang ada. Adanya kesamaan antara 
individu membuka peluang terjadinya perebutan pada satu 
komoditi dan sebaliknya juga membuka ke�asama di antara para 
pelaku (Chalid, 2005). 
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Pada proses pemberdayaan yang dilakukan di 
suatu lingkungan sosial (masyarakat) akan sangat sering 
menemui konflik. Konflik yang te�adi berkaitan erat dengan 
ketidakpercayaan dan adanya perubahan kepada mereka. 
Perubahan terhadap kebiasaan, adat istiadat dn berbagai norma 
sosial yang sudah tertanam sejak lama di dalam masyarakat. 
Hal ini sesuai pendapat Stewart, 2005 dalam Chalid (2005) 
Terdapat tiga model penjelasan yang dapat dipakai untuk 
menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan masyarakat, 
pertama penjelasan budaya, kedua, penjelasan ekonomi, ketiga 
penjelasan politik. Perspektif budaya menjelaskan bahwa konflik 
dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya 
dan suku. Dalam sejarah, konflik cenderung seringkali te�adi 
karena persoalan perbedaan budaya yang melahirkan penilaian 
stereotip. Masing-masing kelompok budaya melihat sebagai 
anggota atau bagian dari budaya yang sama dan melakukan 
pertarungan untuk mendapatkan otonomi budaya. Terdapat 
perdebatan tentang pendekatan primordial terhadap realitas 
konflik. Sebagian antropolog ada yang menerima dan sebagian 
menolak. Argumentasi kalangan yang menolak beralasan bahwa 
terdapat masalah serius bila hanya menekankan penjelasan 
konflik dari aspek budaya semata. Pendekatan budayatidak 
memasukkan faktor-faktor penting dari aspek sosial dan ekonomi. 

Pandangan teori konflik mengacu pada dua aspek, yang 
pertama tentang ekonomi/uang yaitu berkaitan dengan modal 
sebagai sarana untuk kelompok dapat dikatakan berdaya dan 
mandiri. Aspek kedua menyangkut tentang organisasi, apbila 
kelompok dapat memanajemen konflik dengan baik, maka 
keutuhan dan kekuatan organisasil kelompok orang akan terus 
kuat dan lestari sehingga mereka akan memiliki daya dari sisi 
finansial dan sisi keanggotaan massa. 

e. Teori Mobilisasi Sumberdaya 

Jasper, (201 0) menyatakan gerakan sosial terdiri dari 
individu-individu dan interaksi di antara anggota suatu masyarakat. 
Pendekatan pilihan rasional (rational choice) menyadari akan 
hal ini, tetapi versi mereka memperhitungkan individu sebagai 
yang abstrak untuk menjadi realistis. Pragmatisme, feminisme, 
dan yang terkait dengan berbagai tradisi yang mendorong 
lahirnya studi tentang aksi-aksi individu (individual action) dan 
aksiaksi kolektif (collective action) sejak tahun 1960-an, yakni 
penelitian tentang perlawanan (social resistence) , gerakan sosial 
(social movement) dan tindakan kolektif (collective behavior) 
berkembang di bawah inspirasi dari teori-teori besar tersebut. Dua 
dari mereka di antaranya dipengaruhi oleh pandangan Marxisme, 
terutama sosiologi makro versi Amerika yang menekankan teori 
mobilisasi sumber daya (resource mobilization theory) dan 
interaksi dengan negara. Rusmanto, (2013) menyimpulkan 
bahwa untuk mengetahui keinginan seseorang akan sangat 
terkait dengan tujuan di akhir orang tersebut. Seseorang dari 
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pertanyaan tersebut mengarah kepada sebuah tujuan. Dalam 
hal ini, maka tujuan adalah pusat pendekatan yang strategis 
sebagai taktik, meskipun dalam pemahaman umum, telah keliru 
memahami bahwa strategi merupakan instrumen tujuan yang 
bersifat sementara mencerminkan budaya dan emosi. 

Pada konteks pemberdayaan masyarakat maka teori 
mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat, karena untuk 
menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang berdaya/ 
memiliki power selain uang, knowledge maka people juga 
mempunyai peranan yang penting. Kumpulan orang akan 
memberikan kekuatan, kekuatan itu akan memberikan power 
pada orang atau masyarakat itu. 

f .  Teori Constructivist 

Glasersfeld (1987) menyatakan konstruktivisme sebagai 
"teori pengetahuan dengan akar dalam "filosofi, psikologi dan 
cybernetics" . Von Glasersfeld mendefinisikan konstruktivisme 
radikal selalu membentuk konsepsi pengetahuan. Ia melihat 
pengetahuan sebagai sesuatu hal yang dengan aktip menerima 
yang apapun melalui pikiran sehat atau melalui komunikasi. Hal itu 
secara aktip teruama dengan membangun pengetahuan. Kognisi 
adalah adaptif dan membiarkan sesuatu untuk mengorganisir 
pengalaman dunia itu, bukan untuk menemukan suatu tujuan 
kenyataan.Konstruktivisme pada dasarnya adalah suatu 
pandangan yang didasarkan pada aktivitas siswa dengan untuk 
menciptakan, menginterpretasikan, dan mereorganisasikan 
pengetahuan dengan jalan individual (Windschitl, dalam 
Abbeduto, 2004). 

Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran 
yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna 
dari apa yang dipelajari. Beda dengan teori behavioristik yang 
memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat 
mekanistik antara stimulus dan respon, sedangkan teori 
kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan man usia 
membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi 
makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. 
Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang 
belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. 
Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang 
melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. 

Pada proses pemberdayaan masyarakat pendekatan 
teori belajar secara konstrukstivisme perlu di tanamkan dan 
diupayakan agar masyarakat mampu menkonstruksi pemahaman 
untuk berubah. Pemberdayaan masyarakat hendaknya tetap 
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mempertahankan nilai-nilai yang sudah melekat di masyarakat 
selam nilai tersebut baik dan benar. Nilai-nilai kebersamaan, 
keikhlasan, gotong-royong, kejujuran, ke�a keras harus di 
bangun dan di konstruksikan sendiri oleh masyarakat untuk 
menciptakan perubahan agar lebih berdaya. Keterkaitan dengan 
konsep pemberdayaan maka aspek ilmu (knowledge) yang 
ada di dalam masyarakat perlu dibangun dengan kuat dan di 
kontruksikan di dalam masyarakat itu sendiri. 

2. Pemberdayaan Lansia 

Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Menurut 
T jandraningsih (1996:3) pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri 
dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh 
karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. 
Jadi, pemberdayaan bukanlah semata-mata konsep politik, melainkan 
lebih pada suatu konsep manajemen. Sebagai konsep manajemen, 
pad a akhirnya pemberdayaan harus mempunyai indikator keberhasilan. 
lndikator tersebut adalah : 

a. Akses, artinya target yang diberdayakan pada akhirnya 
mempunyai akses akan resources yang diperlukan untuk 
mengembangkan diri. 

b. Partisipasi, yang berarti target yang diberdayakan pada akhimya 
dapat berpartisipasi mendayagunakan resources yang di akses. 

c. Kontrol, dalam arti target yang diberdayakan pada akhirnya 
mempunyai kemampuan mengontrol proses pendayagunaan 
resources tersebut. 

d. Kesetaraan, dalam arti pada tingkat tertentu saat te�adi konflik 
target mempunyai kedudukan yang sama dengan yang lain dalam 
hal pemecahan masalah (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007:9-10). 

Dari berbagai pendapat diatas mengenai pemberdayaan 
dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses 
untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dan dapat 
menunjukkan kemampuan bahwa mereka mampu untuk 
berkreasi, berinovasi dan membuktikan bahwa mereka memiliki 
pengaruh bagi pencapaian tujuan organisasi. 

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Lansia 

Mahfud (2008:8) mengungkapkan definisi pemerintah dalam 
arti luas yaitu semua badan yang menyelenggarakan kekuasaan di 
dalam negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Melalui 
beberapa pendapat, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah 
merupakan badan atau lembaga yang menyelenggarakan semua 
peraturan yang diserahi wewenang demi mencapai tujuan negara. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah bahwa peran pemerintah daerah adalah segala 
sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka 
melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan 
kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai permasalahan 
dan isu dalam pemerintah daerah telah menjadi tugas utama masing
masing pemerintah daerah untuk merumuskan berbagai solusi dan 
pemecahan masing-masing permasalahan. Pemecahan berbagai 
permasalahan tersebut dirumuskan dalam implementasi peraturan 
atau kebijakan masing-masing daerah. 

Salah satu permasalahan yang masih krusial dan urgen yang 
telah dihadapi di Kabupaten Sidoarjo adalah terkait kesejahteraan lanjut 
usia (lansia). Hal tersebut dikarenakan fakta di lapangan menunjukkan 
bahwa hingga saat ini keberadaan lanjut usia masih memprihatinkan 
khususnya bagi lansia yang termasuk dalam kategori miskin. 
Kehidupan sehari-hari mereka masih jauh dari sejahtera, sehingga 
hal ini menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah 
daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai upaya 
telah dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan lansia. Hal 
tersebut salah satunya melalui upaya pemberdayaan bagi kaum lanjut 
usia. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan cara memberikan 
kesempatan kepada lansia untuk tetap beraktivitas sesuai dengan 
kemampuan dan keterampilan mereka. 

Pemberdayaan lansia merupakan salah satu upaya untuk 
menciptakan skema perlindungan sosial supaya mampu menjaga 
keberlangsungan mereka dalam pemenuhan kebutuhan. Tujuan utama 
skema pemberdayaan adalah menjaga bagaimana lansia mampu 
beraktivitas, walaupun produktivitas lansia tidak setinggi usia muda 
(produktif). Pemberdayaan lansia berperan dalam menjaga kontribusi 
lansia dan prosesnya bersifat partisipatif. Menurut Peraturan Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan 
Lanjut Usia dalam pemberdayaan lansia meliputi sebagai berikut : 

a. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual 

b. Pelayanan Kesehatan 

c. Pelayanan Kesempatan Kerja 

d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan 

e. Pelayanan Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan 
Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum 

f. Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum 

g. Bantuan Sosial 

h. Perlindungan Sosial 

i. Pengembangan Seni dan Budaya 
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F. Peraturan Perundangan-Undangan Dalam Perlindungan Sosial Lanjut 
Usia. 

Lanjut usia merupakan kondisi wajar yang akan dihadapi oleh setiap 
individu yang berhasil menjalani kehidupan sampai dengan usia di atas 
60 tahun. Untuk menjamin be�alannya proses penuaan dan juga kondisi 
lanjut usia di Indonesia. Untuk memberikan perlindungan sosial bagi lanjut 
usia pemerintah telah menetapkan dan mengesahkan beberapa peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi lanjut 
usia: 

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 
Lanjut Usia.; 

Menurut ketentuan Undang - undang ini mengamanatkan 
beberapa pelayanan yang harus diberikan kepada setiap lanjut usia. 
Pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia meliputi : 

a) pelayanan keagamaan dan mental spiritual; 

b) pelayanan kesehatan; 

c) pelayanan kesempatan ke�a; 

d) pelayanan pendidikan dan pelatihan; 

e) kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana 
umum 

f) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; 

g) perlindungan sosial; dan 

h) bantuan sosial. 

Selain pelayanan yang bersifat umum pemerintah melalui 
Undang-Undang Nomor13 tahun 1998 ini memberikan perbedaan 
pelayanan lanjut usia berdasarkan kemampuan fisik yang dibagi 
menjadi 2 (dua) bentuk pelayanan, yaitu 

a) Pelayanan kepada lanjut usia potensial dan 

b) Pelayanan kepada lanjut usia non potensial. 

Perbedaan pelayanannya dapat dilihat pada pemenuhan 
pelayanan, dimana pada lanjut usia potensial terdapat satu pelayanan 
berupa kesempatan kerja/ berusaha serta pendidikan dan pelatihan. 
Perbedaan selanjutnya kedua, pada lanjut usia potensial bantuan 
berupa bantuan sosial, sementara pada lanjut usia yang non potensial, 
berupa perlindungan sosial. Perlindungan sosial mengandung 
implikasi pelayanan kepada lanjut usia secara menyeluruh, karena 
lanjut usia sudah tidak mampu melakukan kegiatan ekonomi apapun. 
Pembedaan tersebut ditujukan dalam hal pelayanan yang dapat 
diberikan. Pengertian lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang 
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masih dapat produktif secara ekonomi maupun sosial dan diberikan 
kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan dan 
kesempatan kerja. Sedangkan lanjut usia yang tidak potensial adalah 
lanjut usia yang sudah tidak berdaya dan memperoleh perlindungan 
sosial dan pelayanan kesehatan, serta berbagai kemudahan untuk 
mengakses sarana dan fasilitas umum. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan 
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia; 

Peraturan Pemerintah tersebut merujuk pada aspek - aspek 
yang merupakan pelayanan terhadap lanjut usia yang diuraikan secara 
lebih detail dan ditunjukkan sebagai berikut: 

(a) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, antara lain adalah 
pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas 
bagi lanjut usia; 

(b) Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya 
penyembuhan (kuratif), diperluas pada bidang pelayanan 
geriatriklgerontologik; 

(c) Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan 
kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, keringanan 
biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, penyediaan 
fasilitas rekreasi dan olahraga khusus; 

(d) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, yang dalam 
hal ini pelayanan administrasi pemberintahan, adalah untuk 
memperoleh Kartu Tanda Penduduk seumur hidup, memperoleh 
pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah, 
pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket 
perjalanan, akomodasi, pembayaran pajak, pembelian tiket untuk 
tempat rekreasi, penyediaan tempat duduk khusus, penyediaan 
loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan 
para lanjut usia; 

(e) Selain itu juga diatur dalam penyediaan aksesibilitas lanjut usia 
pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan tempat 
rekreasi, angkutan umum. 

3. Keputusan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Lanjut 
Usia. 

Keputusan Pemerintah ini merupakan tindak lanjut yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengawal pelaksanaan dari 
Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai peningkatan 
kesejahteraan lanjut usia khususnya dari sisi masyarakat. Komisi 
Nasional Lanjut Usia ini terdiri atas unsur pemerintah dan juga 
masyarakat. Maksud utama dari pembentukan Komisi Nasional Lanjut 
Usia ini adalah untuk menunjang partisipasi masyarakat sehingga 
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akan bisa terjadi community based sehingga partisipasi akan tumbuh 
dalam masyarakat, dari masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat 
dan dievaluasi oleh masyarakat sendiri. Masyarakat didorong untuk 
melihat kebutuhan - kebutuhan lanjut usia secara langsung dan sesuai 
dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat khususnya lanjut 
usia. Dengan pemahaman ini maka diharapkan akan memunculkan 
adanya usulan - usulan kebijakan yang bersifat bottom up. Komisi 
lanjut usia bukan hanya pada lingkup nasional namun juga diturunkan 
dalan lingkup daerah. Salah satu peran penting yang harus dilakukan 
oleh komisi lanjut usia bekerjasama dengan pemerintah dalam 
kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk lanjut usia 
diantaranya mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan 
kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan 
oleh berbagai departemen/ kementerian/instansi terkait lainnya 
yang merupakan instansi teknis dibawah koordinasi Kementerian 
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial; 

merupakan Undang - Undang yang sifatnya komprehensif 
sehingga permasalahan lanjut usia tidak dibahas secara detail, hanya 
merupakan menjadi satu komponen dari masyarakat rentan yang 
dilindungi kesejahteraannya oleh pemerintah. 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Geriartri di Rumah Sakit; 

Dalam istilah kesehatan geriatri adalah cabang disiplin ilmu 
kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan dan kedokteran pada 
warga Lanjut Usia termasuk pelayanan kesehatan kepada Lanjut 
Usia dengan mengkaji semua aspek kesehatan berupa promosi, 
pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi. Peraturan 
menteri kesehatan ini mengamanahkan bahwa di setiap rumah sakit 
perlu dibentuk Tim Terpadu Geriatri, yaitu suatu tim Multidisiplin yang 
beke�a secara lnterdisiplin untuk menangani masalah kesehatan 
Lanjut Usia dengan prinsip tata kelola pelayanan terpadu dan 
paripurna dengan mendekatkan pelayanan kepada pasien Lanjut Usia. 
Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit 
bertujuan untuk (a) meningkatkan kualitas hidup, kualitas pelayanan, 
dan keselamatan Pasien Geriatri di Rumah Sakit; (b) memberikan 
acuan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan Geriatri 
di Rumah Sakit 
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G. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dilakukan dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan lanjut usia baik dilakukan oleh instansi maupun dilakukan 
secara mandiri oleh peneliti yang mempunyai kepedulian terhadap lanjut 
usia. Penelitian - penelitian tersebut antara lain : 

1. Model Pelayanan bagi Lanjut Usia 

Hasil penelitian yang dilakukan lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada MasyarakatUniversitas Sebelas Maret Surakarta 
dan Kementrian Koordinator Pembangunan Man usia dan Kebudayaan 
menghasilkan bahwa terdapat tiga model utama dalam pelayanan, 
perlindungan dan pemberdayaan bagi lanjut usia meliputi : 

a .  Pelayanan bagi lanjut usia potensial; 
b. Pelayanan bagi lanjut usia non potensial yang tinggal di rumah 

dan pelayanan bagi lanjut usia potensial yang tinggal di Panti; 
c. lanjut usia non potensial yang tinggal di rumah. 
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Berdasarkan model - model tersebut di atas, maka bisa diketahui 
bahwa kebutuhan lanjut usia bukan hanya berupa kebutuhan secara 
fisik yaitu makan, sandang dan perumahan, namun banyak kebutuhan 
lain yang harus dipenuhi khususnya kebutuhan psikologis seperti 
perasaan dibutuhkan, perasaan dihargai dan juga kasih sayang dari 
sekitarnya justru memiliki peran yang paling penting dalam penentuan 
kesejahteraan lanjut usia. Pengakuan terhadap lanjut usia ini yang 
akan memperpanjang harapan hidup dan menyebabkan lanjut usia 
bisa sehat bugar dan bahagia di hari tuanya. 

Aspek penting dalam keberhasilan model - model tersebut 
adalah faktor kelembagaan yang akan mengkolaborasikan berbagai 
stakeholder terkait dalam penanganan lanjut usia baik yang masih 
potensial maupun non potensial. Model kedua dan ketiga secara 
bertahap sudah dilaksanakan oleh semua stakeholder baik pemerintah 
pusat maupun daerah. Penanganan lanjut usia yang tinggal di rumah 
melalui pendataan lanjut usia pada setiap RT, optimalisasi Posyandu 
Lanjut usia pada masing - masing RW dan bidan desa. 

2. Stimulasi Otak Dalam Upaya Penanganan Lanjut Usia. 

Dokter Yuda Turani dari Pusat Penelitian Kesehatan Unika 
Atma Jaya menyatakan bahwa Penuaan tidak dapat dihentikan 
namun dapat diperlambat dengan cara menstimulasi otak dan 
memperlambat terjadinya kemunduran fungsi otak. Banyak kegiatan 
yang dapat dilakukan untuk menstimulasi otak. Namun secara garis 
besar, berbasis pada kepentingan kegiatan stimulasi otak lanjut usia 
di komunitas, penulis membaginya pada 3 kegiatan utama seperti 
aktivitas fisik, stimulasi mental, dan aktivitas sosial. Aspek kegiatan 
spiritualitas juga merupakan hal penting yang dapat menstimulasi 
otak pada lanjut usia, namun kegiatan spiritualitas dapat menjadi 
bagian aktifitas sosial dan stimulasi mental. Penelitian menunjukkan 
bahwa kelompok yang mendapat stimulasi otak jauh lebih baik fungsi 
kognitifnya dibandingkan dengan kelompok yang hanya dengan obat 
saja. Artinya, berbagai kegiatan stimulasi otak berkelompok dan 
terprogram yang meliputi kegiatan stimulasi fisik, mental, dan sosial 
lebih baik dibandingkan dengan lanjut usia menyendiri dan hanya 
mengandalkan obat. Skema stimulasi otak yang dilakukan terhadap 
lanjut usia bisa ditunjukkan pada gambar sebagai berikut : 
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Gambar 3.4 Skema Stimulasi Otak 

Penelitian menunjukkan pengaruh luasnya aktifitas sosial bersifat 
menstimulasi dan menjaga fungsi kognitif. Keterikatan sosial (meliputi 
pemeliharaan dan pembinaan berbagai hubungan sosial, serta 
partisipasi aktif dalam kegiatan sosial) dapat mencegah penurunan 
kognitif pada lanjut usia. Sedangkan aktivitas religius dalam proses 
penuaan kognitif yang sehat akan menunjukkan bahwa keterlibatan 
diri dalam kegiatan religius berkaitan dengan rasa berarti dan harapan 
yang mampu membantu individu mengatasi secara efektif stres, 
ansietas, dan depresi yang berhubungan dengan usia yang semakin 
menua. Diskusi filosofis dapat secara langsung maupun tidak langsung 
memperlambat penurunan kognitif melalui sisi psikologis seperti rasa 
optimis dan kebahagiaan. Selain itu, aktifitas religius sebagai bentuk 
gaya hidup aktif dan keterikatan sosial dapat mengisi waktu senggang 
dengan kegiatan aktif yang menstimulasi fungsi kognitif sehingga akan 
menambah kapasitas cadangan otak, dan akhimya menghambat 
penurunan fungsi kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa ketiga 
stimulasi tersebut jika dilakukan bersamaan dapat lebih menstimulasi 
otak dibandingkan dengan stimulasi secara tersendiri. Berdasarkan 
konsep tersebut, bila kita membuat program stimulasi otak pada lanjut 
usia di komunitas, maka harus mengandung aspek stimulasi fisik, 
mental dan sosial dan harus disesuaikan dengan kultur setempat. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Kegiatan 

Kegiatan Analisis Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan 
Kelanjutusiaan (Older People's Association) ini dilakukan di Jawa Tengah, 
dengan mendasarkan pijakan peraturan perundang-undangan dan lembaga 
sosial kemasyarakatan. Salah satu upaya penting yang dilakukan oleh 
pemerintah adalah dengan pembentukan Pos Pelayanan Terpadu bagi 
Lanjut usia yang ada pada setiap desa dan kelurahan. Oleh sebab itu maka 
penelitian ini mengambil fokus mengenai pos pelayanan terpadu lanjut usia 
dan organisasi lanjut usia. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam Analisis Kebijakan Pemberdayaan 
Kelembagaan Kelanjutusiaan (Older People's Association) adalah : 

1. Data Primer, 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan 
narasumber lainnya melalui kegiatan Focus Group Discussion ( FGD ) 
dengan stakeholder yang berkepentingan. 

Adapun institusi yang terlibat dalam kegiatan (FGD) antara lain : 

a. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 

b. Pemerintah Kabupaten I Kota, yang meliputi : 

1) Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Memiliki Urusan 
Sosial khususnya yang menangani perlindungan 
kesejahteraan sosial lanjut usia; 

3) Dinas Kesehatan; 

4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

6) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 

7) Komisi Daerah Lanjut Usia; 

8) Panti Wredha 

c. Lembaga Swadaya Masyarakat 

d. Perguruan Tinggi. 
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2. Data Sekunder, 

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan sumber lain yang 
akurat. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen, literatur, hasil 
penelitian, jurnal, dan sumber - sumber lainnya khususnya peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan sesuai dengan pemberdayaan 
dan perlindungan sosial bagi lanjut usia. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Analisis Kebijakan 
Pemberdayaan Kelembagaan Kelanjutusiaan (Older People's Association) 
adalah : 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan pengambilan data yang berasal 
dari dokumen-dokumen. Dokumentasi dilakukan dengan cara 
mengumpulkan dokumen kebijakan, catatan penting dan laporan 
tertulis dari lembaga, organisasi maupun perorangan yang berkaitan 
dengan sesuai dengan pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi 
lanjut usia 

b. Focus Group Discussion (FGD) 

Untuk mendukung data sekunder, diperlukan data primer yang 
dipilih secara langsung melalui sumber data primer. Dalam FGD ini 
melibatkan pihak pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. 

D. Metode Ana lis is 

Analisis data merupakan langkah untuk mengolah hasil suatu kajian 
menjadi data, dimana data yang diperoleh, dike�akan dan dimanfaatkan 
sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan 
dalam menyusun hasil kajian tersebut. 

Teori yang akan digunakan sebagai metode analisis dalam kajian ini 
antara lain adalah teori George C Edward Ill, yang mengajukan pendekatan 
masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua 
pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan 
implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
kelembagaan atau institusi pelaksana kelanjutusiaan ? dan (ii) faktor apa 
yang menghambat keberhasilan implementasi peraturan perundang
undangan yang berkaitan dengan kelembagaan atau institusi pelaksana 
kelanjutusiaan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat 
faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, 
yakni (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) sikap birokrasi atau pelaksana 
dan (4) struktur organisasi, termasuk tata aliran ke�a birokrasi, dalam hal ini 
adalah model yang akan diterapkan. Empat faktor tersebut menjadi kriteria 
penting dalam implementasi mengenai peraturan perundang-undangan 
yang mengatur kelanjutusiaan. 
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Menurut Edward Ill dalam Juliartha (2009:58) masalah utama dari 
administrasi publik adalah lack attention to implementation bahwa without 
effective implementation the decision of policymakers will not be carried 
out successfully. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan 
dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber 
daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak 
yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. 

E. Tahapan Pelaksanaan Kajian 

Tahapan dalam pelaksanaan Analisis Kebijakan Pemberdayaan 
Kelembagaan Kelanjutusiaan (Older People's Association) antara lain : 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini terdiri atas beberapa kegiatan yang terangkai 
dalam penyusunan proposal, mengkaji secara umum mengenai 
konsep, teori, karakteristik, permasalahan, dan Peran Kelembagaan 
Dalam Perlindungan Sosial Bagi Lanjut usia (Analisis Pengembangan 
Older People Association di Indonesia) . 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan 1n1 merupakan tahapan untuk menentukan 
keberlangsungan kegiatan Kajian Peran Kelembagaan Dalam 
Perlindungan Sosial Bagi Lanjut usia (Analisis Pengembangan Older 
People Association di Indonesia) , yang terdiri dari: 

a. Studi Pustaka 

Merupakan pengambilan data yang berasal dari dokumen
dokumen. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan 
dokumen kebijakan, catatan penting dan laporan tertulis dari 
lembaga, organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan 
Peran Kelembagaan Dalam Perlindungan Sosial Bagi Lanjut usia 
(Anal isis Pengembangan Older People Association di Indonesia). 

b. Focus Group Discussion 

Focus Group Discussion dilaksanakan Untuk mendukung 
data sekunder, diperlukan data primer yang dipilih secara 
langsung melalui sumber data primer. Dalam Focus Group 
Discussion ini melibatkan pihak pemerintah, pemerintah daerah 
dan stakeholder lainnya. 

3. Tahap analisis data dan penyusunan rekomendasi serta penyusunan 
laporan akhir. 
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A. Kondisi Demografi di Indonesia 

BAB V 

LANSIA DAN KELEMBAGAAN 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk 
terbanyak keempat di dunia, setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. 
Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat 
Statistik, pada tahun 2010 jumlah penduduk mencapai 238.518.800 jiwa 
dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 255.461.700 jiwa. Angka tersebut 
diproyeksikan terus akan meningkat menjadi 271.066.400 jiwa pada tahun 
2020, sedangkan pada tahun 2035 diperkirakan jumlah penduduk kurang 
lebih 305.652.400 jiwa. Proyeksi distribusi penduduk berdasarkan kelompok 
umur, proyeksi distribusi penduduk dapat dijelaskan dalam tabel dibawah 
ini : 

Tabel 5.1. Proyeksi Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur 

UMUR TAHUN 

20 1 0  201 5 2020 2025 2030 2035 

0 - 1 4 28,6 27,3 26, 1  24,6 22,9 2 1 , 5  

1 5 - 64 66,5 67,3 67,7 67,9 68, 1 67,9 

65+ 5 5,4 6 ,2  7 ,5  7 ,5  1 0 ,6 

Dependency ratio 50,5 48,6 47,7 47,2 46,9 47,3 

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2010 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat ditunjukkan bahwa ada tiga 
perubahan penting dalam jumlah penduduk per kelompok umur. Pertama 
struktur penduduk yang semula muda (expansive), mulai berubah. Kedua 
perubahan pada dependency ratio, di mana angka ketergantungan semakin 
menurun dengan bertambahnya usia produktif. Ketiga perubahan dalam 
usia lanjut usia yang jumlahnya semakin besar. 

Aspek kependudukan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah 
tentang penduduk lanjut usia. Jumlah penduduk lanjut usia secara global 
mengalami, jumlah lanjut usia dunia pada tahun 1950 berjumlah 205 
juta, namun kemudian meningkat menjadi 850 juta pada tahun 2012 dan 
diproyeksikan akan menjadi 1 milyar pada tahun 2022. Hal ini mengakibatkan 
permulaan abad ke 21 ini disebut sebagai The Era of Population Ageing. 
Pada tataran Asia Tenggara Jumlah penduduk yang berusia di atas 60 tahun 
lebih mencapai 142 juta orang dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 
3 kali lipat di tahun 2050 ( data 11 negara anggota WHO di Asia Tenggara). 
Kondisi demografi Indonesia juga mengalami hal yang sama, peningkatan 
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jumlah penduduk lanjut usia yang semakin meningkat dipengaruhi oleh 
semakin tingginya angka harapan hidup. Tahun 2010, angka harapan hidup 
penduduk Indonesia adalah sebesar 70,1 tahun dan diprediksikan akan naik 
menjadi 72,2 pada tahun 2030. Data penduduk lanjut usia pada level dunia, 
Asia dan Indonesia bisa ditunjukkan dalam gambar 4.1 sebagai berikut: 

Gambar 5.1 Perbandingan Lanjut Usia Indonesia, Asia dan Dunia 

-

.._ ............ ------ ·-
Sumber :WHO, 2013 

Apabila diturunkan pada level Propinsi, maka terdapat lima propinsi 
dengan jumlah lanjut usia tertinggi yaitu (1) Propinsi Jawa Tengah sebesar 
14,9 persen, (2) Propinsi JawaTimur dengan populasi lanjut usia sebesar 
14,1 persen, (3) Propinsi Dl Yogyakarta dengan jumlah lanjut usia sebesar 
14,0 persen, (4) Propinsi Bali dengan jumlah lanjut usia 12,1 persen, dan (5) 
Propinsi Sulawesi Utara dengan populasi lanjut usia sebesar 12,0 persen. 
Kondisi ini tentu memberikan konsekwensi yang harus ditindaklanjuti dengan 
kebijakan - kebijakan pemerintah. 

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada tahun 2015 dengan 
judul Analisis Kebijakan Retrospektif Pemberdayaan Lanjut Usia, diperoleh 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kebijakan dalam penanganan lanjut usia yang terdiri atas 
pemberdayaan dan perlindungan pelayanan sosial bagi Lanjut usia 
dibedakan atas lanjut usia potensial dan non potensial. Lanjut usia 
potensial dibedakan menjadi lanjut usia yang dirawat di panti dan 
dirawat di rumah. Fokus pembahasan yang mengarah pada lanjut 
usia non potensial dan miskin menunjukkan bahwa selama ini peran 
pemerintah belum bisa berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan 
karena ketersediaan anggaran, dan belum sinkronnya kebijakan 
pusat dan daerah sehingga terkesan tumpang tindih, di sisi lain ada 
permasalahan yang justru tidak tertangani. 

2. Peraturan perundangan mengenai kesejahteraan lanjut usia 
sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 
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Tahun 1998 sudah terlalu lama atau out of date sehingga memerlukan 
peninjauan ulang. Sementara di daerah khususnya Propinsi Jawa 
Tengah sudah memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus 
mengatur kesejahteraan lanjut usia yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2014. Konsekwensi yang diperoleh adalah adanya anggaran 
yang relatif lebih banyak khususnya bagi lanjut usia yang miskin dan 
terlantar. 

3. Pemerintah dan daerah telah memberikan dukungan penuh bagi 
peningkatan kesejahteraan lanjut usia baik melalui pemberdayaan 
bagi lanjut usia yang potensial maupun perlindungan dan pelayanan 
sosial bagi lanjut usia non potensial. Dalam melakukan pemberdayaan 
dan pelindungan pelayanan sosial ini harus melibatkan berbagai pihak 
terkait baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat 
maupun keluarga. 

4. Model kebijakan pemberdayaan dan pelayanan bagi lanjut usia dibagi 
menjadi tiga yaitu; 

a) Pemberdayaan bagi lanjut usia potensial, 
b) Perlindungan dan pelayanan sosial bagi lanjut usia non potensial 

di dalam panti dan 
c) Perlindungan dan pelayanan bagi lanjut usia non potensial di 

tengah keluarga. 

Menindaklanjuti hasil penelitian tersebut, maka pada tahun ini 
akan dilakukan kajian mengenai aspek kelembagaan lanjut usia yang 
melibatkan beberapa stakeholder terkait. Secara gratis hubungan 
antara lembaga tersebut bisa digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 5.2 Dukungan Kelembagaan Older People Associations 

Keberdayaan Kelembagaan OPA 
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Secara detail dukungan kelembagaan Older People Associations 
yang terdiri atas : 

(1) Penyusunan regulasi pada tataran pusat dan daerah; 

(2) Pengembangan Hierarchy Kelembagaan Older People 
Associations; 

(3) Fasilitasi Kelembagaan Formal dan Informal 

Dalam rangka mengoptimalkan dukungan Kelembagaan Older 
People Associations tersebut diatas, akan diuraikan secara detail 
sebagai berikut. 

B. Penyusunan Regulasi 

Lanjut usia merupakan kondisi seseorang memiliki keterbatasan 
secara fisik dan mental yang menyebabkan dia tidak lagi mampu melakukan 
berbagai aktifitas seperti ketika masih muda, dalam kondisi ini lanjut usia 
perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Menurut ketentuan 
WHO menetapkan bahwa minimal terdapat 8 (delapan) dimensi yang harus 
mendapat perhatian dalam penanganan lanjut usia yang meliputi : 

1. Fasilitas dalam Gedung dan Ruang Terbuka; 

2. Kemudahan dan fasilitas dalam Transportasi; 

3. Perumahan; 

4. Partisipasi Sosial; 

5. Penghormatan lnklusi/ Keterlibatan Sosial; 

6. Partisipasi Sipil dan Peke�aan; 

7. Komunikasi dan lnformasi; dan 

8. Dukungan Masyarakat dan Kesehatan. 

Dimensi yang ditetapkan oleh WHO tersebut diselaraskan dengan 
kondisi Indonesia dengan memasukkan aspek keimanan, dan ketakwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, 
dan keselarasan dalam perikehidupan. Harapannya adalah agar lanjut usia 
tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan 
dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, 
keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya 
pemeliharaan tarat kesejahteraannya. Inti dari dimensi - dimensi tersebut 
adalah bagaimana agar lanjut usia memiliki hak untuk menikmati hari tua 
dengan sehat dan bahagia. 

Pengaturan hak lanjut usia tersebut memerlukan peraturan 
perundangan-undangan baik pada tataran internasional, nasional maupu 
daerah. 

1. Peraturan Perundang-Undangan pada Tataran lnternasional 

Beberapa konvensi yang telah diratifikasi di Indonesia yang 
berkaitan dengan perlindungan sosial bagin lanjut usia antara lain : 
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a. lntemasional Plan Of Action On Ageing ( Vienna Plan) dengan 
Resolusi Nomor 37/51 Tahun 1982. 

lsi dari Vienna Plan tersebut adalah : 

1) Mengajak Negara, bersama-sama atau sendiri untuk 
mengembangkan dan menerapkan kebijakan meningkatkan 
kehidupan lanjut usia, sejahtera lahir batin, damai, sehat 
dan aman. 

2) Mengkaji dampak menuanya penduduk terhadap 
pembangunan dan sebaliknya dengan harapan untuk 
mengembangkan potensi lanjut usia. 

b. United Nations Principles For Older Persons dengan Resolusi 
Nomor 46/91. 

Resolusi tersebut mengandung himbuan tentang 
pemenuhan hak dan kewajiban lanjut usia yang dirangkum ke 
dalam lima kelompok yaitu 

1) Kemandirian. 

2) Partisipasi. 

3) Pelayanan. 

4) Pemenuhan diri. 

5) Martabat. 

c. United Nations Resolution Nomor 045/206 Tahun 1991 ditetapkan 
1 Oktober 1992 Sebagai The International Day For The Elderly. 

d. Resolusi PBB Nomor 47/5 tanggal 16 Okt 1992, Thn 1999 
Sebagai tahun internasional lanjut usia. 

e. Macau Plan Of Action diputuskan oleh sidang ESCAP di Macau 
Tahun 1998 untuk kawasan Asia Pasifik. 

lsi dari keputusan ini adalah : 

1) Memahami masalah dan implikasi menuanya penduduk 
dan dampaknya terhadap masyarakat. 

2) Mempersiapkan penduduk menghadapi proses penuaan 
dengan produktif dan memuaskan. 

3) Mengembangkan infra struktur dan lingkungan baik yang 
tradisional maupun modern. 

4) Meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan 
lanjut usia yang semakin besar jumlahnya. 

f. The Second World Assembly On Ageing (SWAA) tgl 8-12 April 
2002 di Madrid, Spanyol. Menghasilkan Madrid International Plan 
of Action on Ageing (MIPAA). Dalam MIPAA terdapat beberapa 
hal yang disepakati untuk segera ditindaklanjuti meliputi : 
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1) Peningkatan program dan aksi nasional di bidang 
partisipasi aktif lanjut usia dalam kehidupan masyarakat dan 
pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan. 

2) Peningkatan program dukungan masyarakat bagi 
kesejahteraan lanjut usia dan mempertahankan nilai lanjut 
usia sebagai bag ian dari tanggung jawab keluarga. 

3) Pengaturan dan perlindungan terhadap lanjut usia yang 
masih aktif bekerja sesuai dengan hak-haknya. 

4) Meningkatkan upaya membentuk system proteksi sosial 
dan keamanan nasional bagi lanjut usia sesuai dengan 
kemampuan pemerintah. 

5) Pemberian jaminan sosial khususnya bagi lanjut usia 
terlantar, cacat dan miskin. 

6) Perluasan akses dan kemudahan layanan kesehatan 
terhadap lanjut usia dalam sistem kesehatan nasional serta 
advokasi pencegahan terhadap tindak kekerasan. 

g. The Asia-Pacific Seminar On Regional Follow Up To The SWAA, 
Shanghai, China 23-26 September 2002. 

h. Suistanable Development Goals pada goal ke goals 1 ,2,3, 5, 8, 
10, 11 yang terdiri atas 

1) Tidak ada kemiskinan, 
2) Tidak ada kelaparan, 
3) kesehatan yang lebih baik, 
4) kesetaraan gender, 
5) peke�aan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, 
6) pengurangan ketimpangan, 
7) masyarakat dan kota yang berkelanjutan, 

2.  Peraturan Perundangan-undangan di Tingkat Nasional 

Beberapa peraturan perundangan yang mendukung perlindungan 
sosial bagi kesejahteraanlanjut usia antara lain : 

a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat 2 (persamaan dan 
keadilan), yaitu : 

1) Setiap orang berhak hid up sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan 
kesehatan 

2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan 
perlakuakn khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan 

3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagi 
manusia yang bermartabat 
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4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 
milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang -
wenang oleh siapapun. 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Pasal 9 dan 1 0) yang berisi : 

1) Pasal 9 

(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk: 

a) Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu 
terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang 
cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, 
eks penderita penyakit kronis yang mengalami 
masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar 
kebutuhan dasarnya terpenuhi. 

b) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, 
dan keluarga pahlawan atas jasa jasanya. 

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan 
sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. 

(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan 
berkelanjutan. 

2) Pasal 10 

(1) Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan 
untuk melindungi warga negara yang tidak mampu 
membayar premi agar mampu memelihara dan 
mempertahankan tarat kesejahteraan sosialnya. 

(2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk 
bantuan iuran oleh Pemerintah. 

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 
Lanjut Usia 

d. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992, tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 

e. Undang-Undang Nomor11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun 

f. Undang-Undang Nomor36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

g. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa : 

1) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut 
usia untuk dapat tetap hid up mandiri dan produktif 
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2) Upaya pemeliharaan kesehatan lanjut usia dilakukan oleh 
pemerintah, pemerinath daerah dan masyarakat 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang 
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia. 

i. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Komisi 
Nasional Lanjut Usia. 

Peraturan perundangan tersebut yang sampai saat 
ini masih berlaku di Indonesia sebagai dukungan terhadap 
peningkatan kesejahteraan lanjut usia. 

a. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas 
penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok 
masyarakat marjlnal pada setlap aspek penghidupan: 

1) Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di 
tingkatpusat dan daerah untuk pemenuhan hak 
dasar pendudukpenyandang disabilitas, lanjut usia, 
masyarakat adat, dan kelompok masyarakat ma�inal 
lain; 

2) Meningkatkan penyuluhan sosial untuk pendidikan 
dankesadaran masyarakat mengenai lingkungan 
inklusif bagipenyandang disabilitas, lanjut usia, dan 
kelompok ma�inallainnya. 

b. Memperkuat Skema Perlindungan Soslal bagi Lanjut 
usia: 

1) Penguatan bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut 
usia melalui: (i) perluasan cakupan bansos, (ii) 
pengembangan skema pensiun termasuk bagi 
penduduk peke�a disektor informal; 

2) Perluasan jangkauan dan meningkatkan inklusivitas 
layanan publik bagi lanjut usia, termasuk jaminan 
kesehatan dan skema jaminan sosial lainnya; 

3) Penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi 
lanjut usia; 

4) Peningkatan ketersediaan, kualitas, dan kompetensi 
SDM Kesejahteraan Sosial lanjut usia; 

5) Peningkatkan kualitas hidup lanjut usia ditingkat 
masyarakat melalui perluasan pemanfaatan teknologi 
informasi digital untuk mengurangi ekslusi sosial. 

Peraturan Perundangan tersebut selanjutnya perlu 
dilakukan implementasi di daerah dalam bentuk peraturan 
daerah. 
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c. Peraturan Perundangan-undangan pada Tataran 
Daerah 

Beberapa daerah yang telah mengesahkan dan 
menetapkan peraturan daerah kebijakan daerah yang 
berupa peraturan daerah tentang perlindungan bagi 
kesejahteraan lanjut usia adalah : 

1) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah menerbitkan 
Peraturan DaerahNomor 6 Tahun 2014 soal 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; 

2) Pemerintah Kota Malang telah menerbitkan Peraturan 
Daerah Nomor 13 tahun 2015 tetang Kesejahteraan 
Lanjut Usia; 

3) Pemerintah Kota Balikpapan telah menerbitkan 
Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut usia; 

4) Pemerintah Kota Pasuruan telah menerbitkan 
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia; 

5) Pemerintah Kota Magelang telah menerbitkan 
Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia; 

6) Pemerintah Kota Purbolinggo telah menerbitkan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia; 

7) Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan 
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia. 

Peraturan Perundangan pada level Pemerintah 
dan pemerintah daerah tersebut akan menjadi salah satu 
pendukung utama pengembangan aspek kelembagaan 
lanjut usia. 

C. Pengembangan Kelembagaan Lanjut Usia 

Kelembagaan Sosial Lanjut Usia adalah proses kegiatan pelayanan 
kesejahteraan sosial lanjut usia yang berkoordinasi mulai dari tahap 
perencanaan, yang dilaksanakan melalui/oleh organisasi/lembaga baik 
formal maupun informal. Kelembagaan sosial Lanjut Usia bertujuan: 

1. para lanjut usia dapat menikmati hari tuanya dengan aman tenteram 
dan sejahtera. 

2. terpenuhinya kebutuhan lanjut usia baik jasmani maupun rohani. 

3. terciptanya jaringan kerja pelayanan lanjut usia. 

4. terwujudnya kwalitas pelayanan. 
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Kebutuhan lanjut usia terutama adalah pada aspek kesehatan dan 
sosial sehingga kelembagaan bagi lanjut usia adalah sebuah wadah kegiatan 
yang menyenangkan yang menjadi sarana untuk meningkatkan kesehatan 
serta mengembangkan kepentingan pribadi dan sesamanya yang bersifat 
ringan. Untuk itu kelembagaan lanjut usia harus berpegang pada prinsip 
utama meliputi : 

1. Memberikan pelayanan yang menjujung tinggi harkat dan martabat 
lanjut usia. 

2. Melaksanakan, mewujudkan hak azasi lanjut usia. 

3. Memperoleh hak menentukan pilihan bagi dirinya sendiri. 

4. Pelayanan didasarkan pada kebutuhan yang sesungguhnya. 

5. Mengupayakan kehidupan lanjut usia lebih bermakna bagi diri, 
keluarga dan masyarakat. 

6. Menjamin terlaksananya pelayanan bagi lanjut usia yang disesuaikan 
dengan perkembangan pelayanan lanjut usia secara terus menerus 
serta meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak. 

7. Memasyarakatkan informasi tentang aksesbilitas bagi lanjut usia 
agar dapat memperoleh kemudahan dalam penggunaan sarana dan 
prasarana serta perlindungan sosial dan hukum. 

8. Mengupayakan lanjut usia memperoleh kemudahan dalam penggunaan 
sarana dan prasarana dalam kehidupan keluarga,serta perlindungan 
sosial dan hukum. 

9. Memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk menggunakan 
sarana pendidikan, budaya spriritual dan rekreasi yang tersedia di 
masyarakat. 

10. Memberikan kesempatan beke�a kepada lanjut usia sesuai dengan 
minat dan kemampuan. 

11. Memberdayakan lembaga kesejahteraan sosial dalam masyarakat 
untuk berpartisipasi aktifdalam penanganan lanjut usia dilingkungannya. 

12. Khusus untuk panti, menciptakan suasana kehidupan yang bersifat 
kekeluargaan. 

Kelembagaan Lanjut Usia atau sering juga disebut sebagai Older 
People Associations berusaha untuk mensinergikan berbagai macam 
aktifitas dan kepentingan dalam konteks lokal dan inklusif sehingga 
bisa mengikutsertakan seluruh stakeholder yang terlibat. Di Indonesia 
kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 
Tahun 2004 adalah Komisi Nasional Lanjut Usia. Komisi Nasional Lanjut 
Usia merupakan wadah koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat yang 
bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan tugasnya. 
Komisi nasional lanjut usia mempunyai tugas : 

1. Membantu Presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya 
peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; 

2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam 
penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut 
usia. 
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Sebagai upaya pemerataan akses maka pada propinsi dan kabupaten 
dapat dibentuk Komisi Daerah yaitu Komisi Propinsi lanjut Usia yang 
ditetapkan oleh Gubernur dan Komisi Kabupaten/Kota lanjut Usia yang 
ditetapkan oleh Bupati/ W81ikota. 

Komisi lanjut usia mempunyai beberapa program yang senantiasa 
disinergiskan dengan program dan kegiatan pemerintah melalui kementrian 
dan lembaga yang terkait. 

Selain Komisi Nasional lanjut Usia, terdapat Lembaga lanjut Usia 
Indonesia ( lll ) telah lebih dulu ada, yaitu pada tanggal 29 Mei 2000. 
lembaga lanjut Usia mempunyai visi menjadi mitra pemerintah yang 
berdaya guna dan berhasil guna untuk menciptakan situasi dan kondisi 
yang kondusif dalam mewujudkan lanjut usia yang berkualitas, mandiri dan 
berguna. Visi tersebut kemudian diturunkan kedalam misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas lanjut usia secara berkesinambungan, yang 
meliputi kesehatan fisik, mental, sosial dan spiritual, pengetahuan dan 
keterampilan serta jaminan sosial dan kebutuhan hidup. 

2. Mengupayakan kemandirian lanjut usia selama mungkin agar 
kehidupannya menjadi produktif dan berguna bagi dirinya sendiri, 
keluarga, kelompok dan masyarakat. 

3. Meningkatkan keadaan masyarakat untuk menciptakan situasi dan 
kondisi yang memungkinkan lanjut usia menjadi subyek dalam 
kehidupan selama mungkin. 

4. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memberikan pelayanan 
dan perawatan bagi lanjut usia yang memerlukan, secara manusiawi 
dan bermartabat. 

Dalam menjalankan kegiatannya lembaga Lanjut Usia dibagi menjadi 

7 (tujuh) bidang meliputi: 

1. Bidang Pembinaan Kesra; memberikan usulan untuk mengembangkan 
dana dan teknologi guna membantu para lanjut usia untuk 
memperpanjang kemampuan kemandirian sosial dan ekonomi 
termasuk dengan pemberian sistem jaminan sosia nasional untuk 
seluruh lanjut usia; mengusulkan aksesibilitas bagi para lanjut usia 
khususnya pada sarana dan ruang publik. 

2. Bidang Pembinaan Kesehatan lanjut Usia; mengupayakan pedoman 
untuk kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif, serta pelayanan terpadu. Sistem pelayanan pada unit 
Geriatri, Rehabilitasi Medik Geriatri; mendorong profesionalisme 
dibidang ilmu dan perawatan Geriatri serta mengusahakan kemudahan 
akses terhadap pelayanan kesehatan serta pelestarian lingkungan 
hidup dikaitkan dengan kesehatan 

3. Bidang Peningkatan SDM lanjut Usia; mengadakan berbagai 
pelatihan dan keterampilan, mengupayakan terbentuknya kesempatan 
kerja bagi lanjut usia, Untuk pengingkatan peran serta masyarakat, 
Lembaga lanjut Usia menitikberatkan upaya peningkatan peran 
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keluarga terhadap anggotanya yang lanjut usia, serta membangun 
serta meluaskan jaringan kerja dengan generasi muda organisasi 
masyarakat termasuk melalui RT/RW. 

4. Bidang Kerohanian dan Keagamaan; 

5. Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat; 

6. Bidang Penelitian Pengembangan dan Organisasi; melakukan 
inventarisasi perundang - undangan tentang lanjut usia. 

7. Bidang Hubungan Dalam dan Luar Negeri. 

Komisi Nasional Lanjut Usia dan Lembaga Lanjut Usia akan saling 
bahu membahu dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia mulai 
dari tataran pusat sampai ke wilayah terkecil yaitu Rukun Warga melalui 
Posyandu Lanjut usia. 

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
menunjukkan bahwa terdapat 1.896 organisasi yang terdaftar dalam 
asosiasi orang tua, anggotanya bervariasi dari 40 sampai 400 anggota. 
Misi organisasi mereka bervariasi antara lain dengan target orang tua yang 
miskin dan lemah, organisasi profesi seperti pensiunan PNS atau tentara. 
Permasalahan yang dihadapi adalah organisasi tersebut membutuhkan 
adanya dukungan berbagai stakeholder karena sebagai orang tua maka 
terdapat kelemahan khususnya dari aspek fisik dan ekonomi yang semakin 
terbatas. Dukungan bukan hanya dari aspek pendanaan, namun termasuk di 
dalamnya kebijakan dari pemerintah baik pusat mauun daerah, kepedulian 
seluruh stakeholder baik keluarga, komunitas, dunia usaha maupun 
pendidikan. 

Pola kerjasama yang dilakukan oleh lembaga lanjut usia, komisi 
nasional lanjut usiadan organisasi lainnya bersifat koordinatif, namun 
masing - masing mempunyai keleluasaan untuk mengembangkan potensi 
dan kinerja yang dimilikinya. Fungsi koordinatif dimaksudkan agar tidak 
tejadi tumpang tindah kegiatan dan lokus kegiatan yang akan menyebabkan 
satu daerah memperoleh banyak kegiatan sementara di daerah yang lain 
tidak terdapat kegiatan untuk lanjut usia. 

D. Fasilitasi Kelembagaan Formal dan Informal Dalam Rangka 
Keberdayaan Older People Associations 

Kelembagaan sosial lanjut usia membutuhkan dukungan yang menyeluruh 
meliputi : 

1. Keluarga; 

2. Organisasi Sosial Kemasyarakatan; 

3. Pemerintah. 
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Dukungan ketiga unsur tersebut dapat ditunjukkan pada gambar 5.3 berikut: 

Keluarga 

MaS¥arakat Pemerintah 

Gambar 5.3. Dukungan Keluarga, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan 
Pemerintah 

1. Dukungan Keluarga 

Keluarga menjadi salah satu sasaran pokok karena bagi lanjut 
usia, keluarga mempunyai peran paling penting dalam peningkatan 
kesejahteraannya, keluarga dalam pengertian ini adalah unit terkecil 
dalam masyarakat yang terikat dalam ikatan darah dan memiliki rasa 
saling kebergantungan. (Departemen Kesehatan Rl, 1998). Lanjut usia 
yang tinggal dengan keluarga masih mempunyai peran penting dalam 
pengambilan keputusan dan acara- acara kekeluargaannya, misalnya 
dalam pernikahan anggota keluarga, kelahiran dan sebagainya. Lanjut 
usia akan menjadi salah satu sumber nasehat dan doa restu yang 
sangat dihormati dalam kehidupan sehari - hari. Posisi ini menjadikan 
lanjut usia merasa masih dibutuhkan dan memiliki semangat hidup. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmojo tahun 2006 menyatakan 
bahwa beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh lanjut usia antara 
lain membantu dalam mengasuh cucu (54,4%); membantu memasak 
(58,6%), membantu membersihkan rumah (59,3%), jahit menjahit 
(18,3%); membantu di kebun (11,3%). 

Pada banyak kasus terjadi kondisi di mana keluarga lanjut usia 
merupakan rumah tangga miskin sehingga lanjut usia sering dianggap 
sebagai beban, pada kondisi ini diberlakukan dua kegiatan yaitu: 

(a) home care; dan 

yaitu pelayanan harian terhadap lanjut usia yang tidak 
potensial yang berada di lingkungan keluarganya yang berupa 
bantuan bahan pangan atau makanan siap santap dengan tujuan 
agar terpenuhinya kebutuhan hid up lanjut usia secara layak 
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(b) foster care. 

yaitu pelayanan sosial yang diberikan kepada lanjut usia 
terlantar melalui keluarga orang lain, berupa bantuan pangan 
atau makanan siap santap dengan tujuan agar terpenuhinya 
kebutuhan hidup lanjut usia secara layak. 

2. Dukungan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 

Masyarakat merupakan salah satu pendukung utama dalam 
perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia. Lingkungan di mana 
lanjut usia tinggal harus memberikan rasa aman dan nyaman baik pada 
aspek fisik maupun psikis. Dalam rangka memberdayakan masyarakat 
sebagai pendukung lanjut usia maka dibentuklah Posyandu Lanjut 
usia yaitu sebuah pos pelayanan untuk masyarakat lanjut usia di suatu 
wilayah tertentu yang digerakkan oleh masyarakat di mana mereka 
bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, peningkatan gizi, sosialisasi 
dengan sekitar dan juga pelayanan dari aspek keagamaan. Tujuan 
posyandu lanjut usia adalah : 

a) Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia di 
masyarakat, sehingga terbentuk pelayanan kesehatan yang 
sesuai dengan kebutuhan lanjut usia; 

b) mendekatkan pelayanan dan meningkatkan komunikasi antara 
masyarakat lanjut usia. Pelayanan Posyandu lanjut usia terutama 
pada pemantauan aspek kesehatan sehingga secara dini akan 
bisa diketahui penyakit yang diderita oleh lanjut usia. Salah satu 
pantauannya adalah dengan menggunakan KMS ( Kartu Menuju 
Sehat ) bagi lanjut usia. 

Posyandu lanjut usia merupakan pintu awal dalam 
melakukan deteksi terhadap kesehatan fisik dan psikis lanjut 
usia, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara 
lain : 

a) Pengetahuan lanjut usia tentang manfaat posyandu masih 
rendah 

b) Jarak rumah dengan Posyandu yang relatif jauh dan sulit 
dijangkau 

c) Kurangnya dukung keluarga untuk mengantar jemput lanjut 
usia 

Ketiga kendala tersebut menyebabkan lanjut usia tidak 
mau untuk mengikuti program Posyandu, oleh sebab itu maka 
diperlukan adanya sosialisasi dari masyarakat agar posyandu 
lanjut usia bisa dimanfaatkan secara optimal. 

Page l 78 



3. Dukungan Pemerintah 

Pemerintah merupakan unsur utama dalam kelembagaan 
lanjut usia, selain regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, program 
kerja yang mendukung juga harus dilakukan oleh kementerian dan 
organisasi perangkat daerah terkait baik yang berhubungan secara 
langsung maupun tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan 
lanjut usia. Beberapa kementrian dan dinas terkait antara lain : 

a.  Kementerian Sosial, mempunyai tugas dan tanggungjawab 
antara lain : 

1 )  Pemberian perlindungan sosial, adalah upaya Pemerintah 
atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan 
bagi lanjut usia tidak potensi agar dapat mewujutkan taraf 
hidup yang wajar. 

2) Pemberian bantuan sosial, adalah upaya pemberian 
bantuan yang bersitat tidak tepat agar lanjut usia potensi 
dapat meningkatkan tarat kesejahteraan. 

3) Pemeliharaan tarat kesejahteraan sosial adalah upaya 
perlindungan dan pelayanan yang bersitat terus menerus 
agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati tarat 
hidup yang wajar. 

4) Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan 
kemampuan fisik, mental spiritual, sosial. Pengetahuan, 
dan ketrampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan 
sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

b .  Kementerian Kesehatan 

Beberapa kegiatan yang menjadi tanggung jawab 
kementrian kesehatan antara lain : 

1 )  Penyuluhan dan penyebaran intormasi bagi kesehatan 
lanjut usia. 

2) Upaya penyembuhan yang di perluas pada pelayanan 
Geriatrik dan Gerontologik. 

3) Pengembangan Lembaga perawatan bagi lanjut usia yang 
menderita penyakit kronis/terminal. 

4) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, 
diberikan keringanan biaya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku .  

c .  Kementerian Agama 

Sedangkan Kementrian agama mempunyai tanggung 
jawab untuk melakukan pelayanan keagamaan dan mental 
sriritual bagi lanjut usia ditujukan untuk meningkatkan rasa 
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keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa . 
Pelayanan keagamaan dan mental spriritual bagi lanjut usia 
diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan, 
sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 

d. Kementerian PU dan Perhubungan 

Kementerian PU dan Perhubungan mempunyai tanggung 
jawab dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi bagi lanjut 
usia untuk melakukan aktivitas di ruang publik dan menggunakan 
sarana tranportasi publik. Beberapa kewajiban yang dilakukan 
antara lain : 

1) Pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya; 

2) Pemberian kemudahan dalam melakukan pe�alanan; 

3) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khususnya bagi 
lanjut usia; 

4) Penyediaan fasilitas yang dapat memudahkan asksesibilitas 
bagi lanjut usia di tempat umum. 
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A. Kriteria Kota Ramah Lanjut Usia 

BAB VI 

KOTA RAMAH LANSIA 

Kebutuhan Kota Ramah Lansia ini pada dasamya merupakan suatu 
bentuk pengakuan bahwa kota yang ramah untuk Lanjut Usia merupakan 
suatu kebutuhan sebagai satu dari tiga prioritas Rencana Aksi lnternasional 
tentang Kelanjutusiaan di Madrid yang dikukuhkan oleh PBB pada tahun 
2002 dan dianggap sebagai respon logis untuk promosi rasa sehat dan 
kontribusi penduduk kota Lansia dalam mempertahankan keberlangsungan 
kota. 

World Health Organization (WHO) mempunyai kriteria kota ramah 
lansia yang mencakup delapan dimensi yaitu : 

1. Ruang terbuka dan bangunan yang diantaranya lingkungan yang bersih 
menyenangkan dan tidak bising, taman kota yang menyenangkan, dan 
jalan yang cukup Iebar, aman dan pedestrian dan trotor yang cukup 
Iebar untuk pejalan kaki, bangunan yang memiliki aksesibilitas cukup 
dan toilet umum yang bersih ; 

2. Transportasi yang mencakup akses kete�angkauan terhadap 
transportasi umum antara lain dengan jadwal angkutan yang tepat, ada 
prioritas tempat duduk untuk Lansia, kendaraan yang memiliki tangga 
rendah, lantai rendah dan tempat duduk yang nyaman, pengemudi 
yang sopan dan mau berhenti sa bar menunggu penumpang, informasi 
yang jelas, tempat parkir yang yang mudah te�angkau dekat dengan 
gedung dan lain-lain ; 

3. Perumahan, yang menyenangkan, kemudahan untuk kebutuhan 
primer, desain perumahan yang menyenangkan, dapat didesain sesuai 
kebutuhan lansia (memiliki aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia; 
misalnya ada pegangan tangan di kamar mandi, trap teras yang tidak 
tinggi, sarana lain yang mudah dijangkau) dan design yang menarik 
untuk lansia ; 

4. Partisipasi Sosial, diantaranya adalah menyediakan tempat untuk 
berkumpulnya para Lansia untuk melaksanakan aktivitas seperti 
Senam Lansia, konsultasi kesehatan maupun psikologi, berkomunikasi 
dengan sesame Lansia sebagai tempat berbagi pengetahuan dan 
pengumuman tentang kegiatan Lansia lainnya ; penghormatan dan 
Penghargaan dari lingkungan sosialnya, penghormatan terhadap 
lansia diharapkan dari masyarakat juga para generasi mudanya. 

5. Para Lansia ini dimudahkan dalam berbagai kegiatan dan mendapat 
dukungan dari yang lebih muda sebagai contoh bila mereka mengantri 
mereka lebih didahulukan, mereka juga diperlakukan dengan sopan 
walaupun mereka tidak dikenal sebelumnya; 
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6. Partisipasi dan pekerjaan, pada dasarnya para Lansia ini tidak 
seluruhnya rapuh, kebanyakan malah masih cukup kuat dan potensial 
hanya banyak pula dari mereka yang membutuhkan kegiatan dan 
tentunya kegiatan ini yang perlu disesuaikan dengan kondisi mereka 
sehingga legislasi dari pemerintah sangat mendukung agar para 
Lansia tetap dapat bekerja; 

7. Komunikasi dan informasi, para Lansia diharapkan dapat bertemu 
dalam pertemuan publik dipusat komunitas sehingga mereka dapat 
menerima dan mengakses informasi yang diperlukan untuk mereka. 
Komunikasi ini diharapkan dapat disampaikan dengan bahasa yang 
sederhana dan bila perlu dicetak dalam bentuk leaflet ataupun brosur 
dengan huruf yang cukup jelas dibaca oleh para Lansia dan komunitas 
dan layanan kesehatan, 

8. Layanan kesehatan ini diharapkan yang mudah dijangkau oleh para 
Lansia dimana diharapkan ada transportasi publik yang mendukung 
mereka untuk menuju ke tempat fasilitas kesehatan tersebut. Sistem 
pelayanan yang terpadu akan sangat memudahkan para Lansia 
tersebut untuk berobat misalnya bila perlu pemeriksaan lanjutan 
tidak perlu dirujuk ke tempat lain . Selain itu system pelayanannya 
pun sangat menghargai terhadap lansia seperti mereka tidak perlu 
mengantri (memiliki loket khusus untuk lansia). 

B. Kota Ramah Lansia di Indonesia 

Indonesia memiliki ratusan kota besar yang dapat dimasukkan dalam 
kota yang cukup besar dan ramai. Apalagi kalau itu kota setingkat lbu kota 
Kabupaten atau Kota Madya. Tetapi apakah akan masuk dalam criteria Kota 
Ramah Lansia yang dirumuskan oleh Panduan Kota Ramah Lansia yang 
dikeluarkan oleh WHO. 

Surveymeter melakukan penelitian terhadap 14 kota di Indonesia baik 
di kota besar maupun kecil. Kota Besar terdiri dari lima kota besar yaitu 
Kota besar terdiri dari lima kota besar di Jawa yaitu Jakarta Pusat, Bandung, 
Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, dan lima kota besar di luar Jawa 
yaitu Medan, Makassar, Denpasar, Mataram, dan Balikpapan serta empat 
kota kecil yaitu Payakumbuh, Depok, Surakarta, dan Malang. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan sampel 
menu rut kelompok umur lanjut usia berdasarkan kriteria WHO yaitu membagi 
menjadi 4 kelompok umur yaitu 40 - 49; 50 - 59; 60 - 69 dan di atas 70 
tahun. 

Responden diwawancarai mengenai ketercapaian 8 (delapan) 
dimensi indikator kota ramah lanjut usia dengan empat kategori pencapaian 
yaitu merah, orange, kuning dan hijau. Masing - masing dimensi akan 
dilakukan check list ketersediaan indikator. Masing - masing indikator akan 
dikonfirmasikan kepada responden, pemerintah daerah khususnya pada 
SKPD terkait, pada level kota, perangkat kelurahan dan observasi dari 
surveyor yang masing - masing akan diberikan bobot tertentu. 
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Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh surveymeter ini adalah 
bahwa ternyata kota - kota yang menjadi sampel belum mampu memenuhi 
kriteria kota-kota kota ramah lanjut usia dengan indikator yang masih kurang 
dari 43%. Hasil menunjukkan bahwa ternyata dimensi kota ramah lanjut usia 
yang sudah terpenuhi adalah pada indikator Partisipasi Sosial, Dukungan 
Komunitas dan Pelayanan Kesehatan, serta Komunikasi dan lnformasi yang 
mencapai lebih dari 52%. Hasil berikutnya adalah bawha ternyata Kota 
kecil lebih maju dalam pemenuhan indikator kota ramah lanjut usia. Srategi 
yang dilakukan dalam menuju kota ramah lanjut usia tahun 2030 adalah 
dengan dengan membenahi indikator yang pencapaiannya rendah, tidak 
memerlukan banyak dana, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. 
Hasil studi mensuplai asesmen, data, rekomendasi yang diperlukan untuk 
perencanaan menuju kota ramah lanjut usia tahun 2030. 

Pencapaian kota ramah lanjut usia membutuhkan adanya kerjasama 
dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, keluarga dan 
lanjut usia. 

~, .......... --
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BAB VII 

GLOBAL AGEWATCH INDEKS 

A. Pengertian Global Watch lndeks 

Global Age Watch Index diprakarsai oleh kelompok pembela hak - hak 
orang tua HelpAge International dan Dana Kependudukan PBB sebagai 
upaya mengatasi lemahnya data internasional mengenai pertambahan dan 
dampak dari penuaan global. lndeks itu dikeluarkan bersamaan dengan 
peringatan Hari lnternasional untuk Orang Tua. Global agewatch indeks 
menunjukkan bagaimana pertumbuhan lansia yang semakin cepat dan 
kompleksitas yang dihadapi dalam mengatasi permasalahannya. Fakta 
bahwa manusia hidup lebih lama adalah bukti kemajuan dalam perawatan 
kesehatan dan gizi, namun di sisi lain secara ekonomi lansia mulai kehilangan 
energi untuk produktif sehingga sering dianggap memiliki ketergantungan. 
Pemrakarsa He/page International menekankan bahwa orang tua tidak 
seharusnya dilihat sebagai beban tapi sebagai sumber daya. 

Banyak negara yang masih lemah dalam membangun dasar 
perlindungan sosial untuk menyediakan pemasukan, perawatan kesehatan 
dan perumahan untuk para warga senior mereka. Pemerintah menolak 
menangani masalah ini karena dipandang terlalu rumit, negatif, mahal 
namun tidak memberikan hasil produktif pada perekonomian. Negara -
negara maju dengan struktur usia yang menua memiliki pandangan yang 
berbeda mengenai lansia. Meraka menyebut lansia dengan warga senior, 
artinya lansia dianggap memiliki pengalaman yang lebih panjang, sehingga 
mereka perlu untuk mendapatkan porsi yang penting pada kehidupan 
bermasyarakat. 

B. lndikator Agewatch lndeks 

Agewatch lndeks adalah indeks yang digunakan untuk menilai indikator 
kesejahteraan lansia dalam menghabiskan masa hidupnya. Terdapat empat 
indikator utama yaitu indikator ekonomi yang ditunjukkan dengan : 

(1) Income Security atau keamanan dalam pendapatan dengan indikator 
turunannya 

(a) Pension coverage atau keterjaminan pensiun; 

(b) old age poverty rate atau angka kemiskinan pada lansia; 

(c) Relative welfare atau kesejahteraan relatif, yaitu kesejahteraan 
lansia dibandingkan dengan kesejahteraan seluruh penduduk; 

(d) Gross National income percapita atau pendapatan per capita. 
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(2) Health Status yaitu status kesehatan yang diturunkan ke dalam 
indikator - indikator sebagai berikut : 

(a) Life expectancy at 60 yaitu harapan hidup sampai dengan usia 
60 tahuan 

(b) Healthy life expectancy at 60 yaitu harapan untuk hidup dengan 
sehat pada usia 60 tahun ; 

(c) Relative psychological/mental wellbeing yaitu kesejahteraan 
mental dan psikologis secara relatif; 

(3) Capability atau kemampuan untuk bisa tetap eksis di usia tua yang 
diturunkan ke dalam indikator - indikator : 

(a) Employment of older people atau pekerja usia lanjut yaitu 
prosentase dari lansia yang bekerja pada usia 54 sampai dengan 
65 tahun; 

(b) Educational attainment atau pendidikan pada lansia yaitu 
persentase penduduk lansia yang berpendidikan SMP dan SMA 

(4) Enabling Societies and Environment atau dukungan dari masyarakat 
dan lingkungan yang diturunkan ke dalam indikator sebagai berikut : 

(a) Social connections atau hubungan sosial, yaitu hubungan lansia 
dengan masyarkat 

(b) Physical Savety atau keamanan fisik yaitu seberapa aman lansia 
berada dalam lingkungannya 

(c) Civic freedom yaitu kebebasan sebagai warganegara 

(d) Access to public transport yaitu akses dalam transportasi umum 
dari aspek kemudahan dan fasilitas di dalam kendaraan umum 
terse but. 

C. Peringkat Negara menurut Agewatch lndeks 

Survei megenai agewatch indeks dengan menggunakan indikator -
indikator di atas yang dilakukan He/pAge lnternational tersebut, menghasilkan 
bahwa negara - negara yang memiliki indeks tinggi adalah negara maju dan 
kaya yang didominasi oleh negara di Eropa. Hanya dua negara di benua 
Amerika yang masuk yaitu Amerika dan Canada, sedangkan negara di 
kawasan Asia yang masuk adalah Jepang. Secara rinci negara peringkat 
sepuluh besar adalah sebagai berikut : 

1. Swiss 

2. Norwegia 

3. Swedia 

4. Jerman 
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5. Canada 

6. Nederland 

7. Iceland 

8. Jepang 

9. Amerika Serikat 

10. lnggris 

Negara dengan tingkat kesejahteraan untuk lansia terendah adalah 
Afganistan dengan rang king 96, diikuti oleh Mozambik, Palestina dan negara 
- negara di Afrika. Untuk kawasan Asia Tenggara, Thailand berada di urutan 
pertama dengan posisi 36 secara global, disusul Filipina (44) , Vietnam (45), 
Indonesia (74), Kamboja (79), dan Laos (84). 

Penilaian terhadap agewatch global di Indonesia secara detail adalah 
menunjukkan nilai Income security sebesar 19,8 dari 100 dan berada pada 
rang king 86, artinya secara ekonomi kondisi lansia di lnodonesia masih sangat 
rendah dengan keamanan atau keterjaminan pendapatan yang rendah. 
Status kesehatan lansia di Indonesia adalah sebesar 37,8 dari 100 dengan 
ranking 70, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah 
agar mendorong pada daerah untuk mengembangkan puskesmas ramah 
lansia dan klinik geriarti yang tersebar sampai di pelosok tanah air. Pada 
aspek kapabilitas Indonesia berada pada ranking 61 dengan nilai 28,8 dari 
100 sementara enabling sociates berada pada ranking 8 dengan nilai 79 dari 
100, nilai enabling society ini sangat bagus dan menunjukkan bahwa secara 
kemasyarakatan perhatian teradap lansia ini sangat tinggi dan penghargaan 
terhadap keberadaan mereka pada tataran komunitas sangat bagus. 

Secara lebih detal, nilai harapan hid up pada usia 60 tahun menunjukkan 
angka 18, sedangkan harapan kesehatan pada usia 60 tahun adalah sebesat 
14,3. Sedangkan dari aspek keterjaminan pensiun mencapai 8%. Salah satu 
penilaian yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah secara nasional 
memiliki kebijakan keberpihakan pada lansia. Dan pemerintah Indonesia 
dinilai memiliki berbagai kebijakan yang mendukung perhatian pada lansia. 
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A. Kesimpulan 

BAB VIII  

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan di atas maka bisa ditarik kesimpulan : 

1. Peraturan perundangan dan kebijakan dalam perlindungan sosial 
dan pemberdayaan lanjut usia sudah lengkap dan mencakup 
semua kepentingan peningkatan kesejahteraan lanjut usia namun 
implementasinya belum terlaksana dengan baik khususnya pada level 
daerah 

2. Sebaran Older People Associations pada tataran bawah dalam bentuk 
kelembagaan yang belum formal yaitu Posyandu Lanjut usia yang 
dilaksanakan melalui kerjasama antara masyarakat, organisasi sosial 
kemasyarakatan khususnya PKK dan pemerintah. Posyandu Lanjut 
usia menyebar hampir di semua daerah di Indonesia pada tingkat 
kelurahan dan RW. 

3. Dukungan pengembangan Older People Associations masih kurang 
khususnya dalam bidang pendanaan dan bantuan fasilitasi 

4. Peran stakeholder daerah dalam pengembangan Older People 
Associations sudah menunjukkan perbaikan salah satunya dalam 
bentuk penyusunan dan pengesahan peraturan daerah tentang 
kesejahteraan lanjut usia yang diikuti dengan pembentukan komda 
lanjut usia pad a masing - masing kabupaten kota. Salah satu indirkator 
lainnya adalah dengan semakin banyaknya kota ramah lanjut usia 

5. Model pengembangan kelembagaan lanjut usia adalah dengan 
mengkoordinasikan berbagai lembaga lanjut usia baik yang sifatnya 
formal maupun informal. 

B. Saran 

Berdasarkan Pembahasan dan kesimpulan dapat dirumuskan saran sebagai 
berikut : 

1. Penguatan terhadap peraturan perundang-undangan terutama yang 
menyangkut peran kelembagaan baik di tingkat pemerintah maupun 
pemerintah daerah. 

2. Pengaturan peran kelembagaan baik lembaga koordinasi, profesi, 
pelayanan dan pendidikan dan pelatihan secara tegas dalam peraturan 
perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. 
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3. Penguatan fungsi koordinasi antar institusi pelaksana kelanjutusiaan 
baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun 
monitoring dan evaluasi program kegiatan lanjut usia sehingga tidak 
terjadi tumpang tindih antar institusi pelaksana kelanjutusiaan. 

4. Penguatan antar lembaga koordinasi, lembaga profesi, pelayanan bagi 
lanjut usia serta pendidikan dan pelatihan dalam program peningkatan 
kesejahteraan lanjut usia. 

5. Pengaturan secara jelas dan tegas mengenai kelembagaan organisasi 
lanjut usia baik yang menyangkut hierarki koordinasi, system 
rekruitmen keanggotaan organisasi kemasyarakatan lanjut usia, dan 
pendanaan agar dapat menjamin kesinambungan dalam peningkatan 
kesejahteraan bagi lanjut usia. 
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